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RINGKASANRINGKASANRINGKASANRINGKASAN

Penelitian ini bertujuan secara umum untuk mengembangkan model pembelajaran

yang diorientasikan bagi pembinaan karakter kepatuhan terhadap norma-norma, terutama

ketertiban dalam pembelajaran PKn di sekolah. Tujuan khususnya dalam penelitian tahun

pertama adalah (1) mengeksplorasi pembelajaran PKn pada materi Norma-norma di Masyarakat

di kelas 7 SMP; melakukan studi dokumentasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),

observasi terhadap guru PKn mengajar di kelas, menganalisis karakteristik kekuatan dan

kelemahan pembelajaran PKn, melakukan FGD dengan guru-guru PKn SMP Negeri

Banjarmasin, (2) menyusun Model Awal pembelajaran, (3) melakukan diskusi terbatas sebagai

uji rasional (content validation) terhadap model awal yang disusun dengan guru PKn SMP

Negeri 3, SMP Negeri 15 dan SMP Negeri 30, (3) merevisi Model Awal dan membuatnya

kembali dalam bentuk Model Utama sebagai prototipe alternatif Model Pembelajaran untuk

Pembinaan Karakter Kepatuhan Terhadap Norma Ketertiban di sekolah sebagai model alternatif

bagi pembelajaran bagi materi Norma-norma di Masyarakat.

Tahapan penelitian yang dilakukan mengacu kepada penelitian Research and

Devepelopment dari Borg dan Gall (1989), namun dimodifikasi, karena pertimbangan

keterbatasan waktu dan kegiatan pembelajaan di sekolah, maka 10 tahapan penelitian R and D

dari Borg dan Gall dibuat menjadi enam tahapan, dalam dua tahun penelitian, yakni:

1. Penelitian Tahun Pertama:

a. Tahap pertama, tahap pendahuluan merupakan tahap awal untuk menyiapkan kegiatan

pengembangan model pembelajaran PKn materi Norma-norma di Masyarakat yang

berorientasi pada pembinaan karakter kepatuhan terhadap norma di sekolah (kelas), berupa

studi pustaka, persiapan teknis prosedural dan psikologis, serta studi lapangan.

Studi pustaka dilakukan untuk mencari landasan konseptual, normatif dan teoritis bagi

model pembelajaran berorientasi pembinaan karakter kepatuhan terhadap norma ketertiban

sebagai upaya menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis di sekolah.

Landasan konseptual, normatif dan teoritis yang disusun digunakan sebagai landasan untuk

menelaah model pembelajaran PKn berorientasi pembinaan yang dilaksanakan di kelas

sebagai model awal, kemudian dianalisis karakter, kelemahan dan kekurangannya, untuk



dikemudian berdasarkan landasan konseptual, normatif dan teoritis dikembangkanlah model

alternatif pembinaan. Setelah itu dilakukan validasi dan ujicoba terhadap model

pembelajaran yang dikembangkan.

Persiapan teknis prosedural dan psikologis dilakukan dengan cara peneliti

mengadakan persiapan-persiapan, antara lain yang berkaitan dengan surat permohonan ijin

penelitian, perangkat alat tulis, peralatan dokumentasi peristiwa (potret dan alat perekam),

catatan, panduan dan instrumen penelitian. Tujuan dari persiapan ini adalah untuk

memperoleh ijin penelitian dari pimpinan yang berwenang, dan memperoleh gambaran

umum tentang situasi dan kondisi sekolah, serta menyiapkan “good rapport” dengan

pimpinan sekolah, guru dan peserta didik, untuk kepentingan pengumpulan data di sekolah.

Studi lapangan dilakukan untuk mencari, mengeksplorasi, merumuskan dan

menyusun data empirik yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi lapangan

dilakukan di Dinas Pendidikan dan SMP Banjarmasin untuk mengetahui kondisi prestasi

akademik dan nonakademik sekolah, serta gambaran tingkat kepatuhan terhadap norma

ketertiban di sekolah. Kemudian setelah lokasi sekolah ditentukan, maka dilaksanakan

pengumpulan data terhadap pembelajaran PKn yang bermuatan materi Norma-norma di

masyarakat di kelas. Teknik pengumpulan data untuk menemukan model awal dilakukan

dengan teknik studi dokumentasi RPP materi Norma-norma di Masyarakat, observasi guru

PKn yang mengajar materi Norma-norma di masyarakat di tiga SMP Negeri yang terpilih,

yakni SMPN 3, SMPN 15 dan SMPN 30, dan FGD dengan seluruh guru PKn SMPN

Banjarmasin.

b. Tahap kedua, tahap penyusunan model awal, yaitu peneliti melakukan pengembangan model

pembelajaran PKn berdasarkan hasil analisis terhadap karakteristik RPP dan pembelajaran

yang dilakukan guru PKn di tiga lokasi penelitian, serta hasil FGD. Model awal ini disusun

terdiri dari komponen; (1) Identitas (mata pelajaran, sekolah, kelas dan alokasi waktu); (2)

Standar Kompetensi; (3) Kompetensi Dasar; (4) Tujuan; (5) Karakter siswa yang diharapkan;

(6) Materi; (7) Metode; (8) Strategi Pembelajaran; (9) Media/alat peraga; (10) Sumber

Bahan; (11) Penilaian.

c. Tahap ketiga, tahap uji coba model awal, yaitu peneliti melalui uji rasional (logical

construct) terhadap materi model (content construct) dengan para guru PKn di Banjarmasin

melalui diskusi terbatas, yakni penambahan pada aspek tujuan, dan kegiatan ekstrakurikuler



yang memperkuat pembelajaran di kelas. Dari diskusi terbatas itu, kemudian dilanjutkan

dengan revisi model utama. Naskah hasil uji rasional dari guru PKn terhadap komponen

model awal, dirubah menjadi revisi model utama. Model Utama pembelajaran ini terdiri dari

komponen; (1) Identitas (mata pelajaran, sekolah, kelas dan alokasi waktu); (2) Standar

Kompetensi; (3) Kompetensi Dasar; (4) Tujuan; (5) Karakter siswa yang diharapkan; (6)

Materi; (7) Metode; (8) Strategi Pembelajaran ; (9) Media/alat peraga; (10) Sumber Bahan;

(11) Penilaian.

2. Penelitian Tahun Kedua

Penelitian di tahun kedua akan melanjutkan tahapan-tahapan penelitian tahun pertama,

yakni terdiri dari tiga tahapan, yaitu :

a. Tahap Keempat, tahap uji coba model utama mencakup kegiatan eksperimental di 3 sekolah

lokasi penelitian sebanyak 2 kali dalam kurun waktu satu semester, dan dilanjutkan dengan

revisi model secara operasional.

b. Tahap Kelima, tahap uji lapangan secara operasional, mencakup kegiatan eksperimental

pada lapangan yang lebih luas, yaitu pada 6 sekolah (ditambah 3 sekolah dengan kategori

kepatuhan peserta didik tinggi, sedang dan rendah). Untuk mengkaji konteks dan dinamika

hubungan antara kualitas prosedur pembelajaran dengan variabel jenis kelamin, tingkat

kepatuhan dengan sikap terhadap norma ketertiban di sekolah.

c. Keenam, tahap pembuatan prototipe model pembelajaran alternatif PKn berorientasi

pembinaan karakter kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban di sekolah dalam

upaya menyiapkan warga negara demokratis.

Untuk penelitian tahun pertama ini telah berhasil membuat produk Model Utama

pembelajaran bagi Pembinaan Karakter Kepatuhan TerhadapNorma Ketertiban di Sekolah

melalui pembelajaran PKn SMP Kelas 7, sebagai inti produk dari Laporan Penelitian

Fundamental Pengembangan Model Pembinaan Karakter Kepatuhan Terhadap Norma Ketertiban

Dalam Mata Pelajaran PKn di SMP Negeri Banjarmasin. Selanjutnya disusun artikel ilmiah pada

akhir Oktober, dan akan dipublikasikan di JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Volume 3, Nomor 6, Nopember 2013 dengan ISSN 2303-2979.



KATAKATAKATAKATA PENGANTARPENGANTARPENGANTARPENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Karunia dan

IjinNya jualah kami dapat merampungkan penyusunan Laporan Penelitian Fundamental untuk

Tahun Pertama, tentang Pengembangan Model Pembinaan Karakter Kepatuhan Terhadap Norma

Ketertiban Dalam Mata Pelajaran PKn di SMP Negeri Banjarmasin.

Isi laporan yang kami paparkan adalah terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode

Penelitian, Hasil dan Pembahasan, dan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Hasil

penelitian khusus menganalisis karakteristik pembelajaran materi Norma-norma di Masyarakat

yang dimuat dalam dokumen RPP, analisis pembelajaran materi Norma-norma di Masyarakat

yang dilakukan guru PKn di tiga SMP Negeri (3,15 dan 30), dan analisis hasil FGD. Pembahasan

dilakukan untuk menelaah kembali karakteristik temuan dari tiga sumber data yang dipaparkan

pada hasil penelitian, yang gilirannya mengarah kepada penyusunan Model Awal Pembelajaran

Pembinaan Karakter Kepatuhan Terhadap Norma Ketertiban. Melalui diskusi terbatas dengan

tiga guru PKn subyek penelitian, sebagai uji rasional Model Awal, dihasilkan revisi dan menjadi

Model Utama Pembelajaran Pembinaan Karakter Kepatuhan Terhadap Norma Ketertiban. Model

Utama ini disarankan perlu diuji secara operasional di sekolah, sehingga benat-benar

menghasilkan Prototipe Model Pembelajaran yang digunakan khusus untuk materi Norma-norma

di Masyarakat dalam pembelajaran PKn untuk kelas 7 SMP.

Mudah-mudahan model utama ini berguna untuk peningkatan karakter kepatuhan siswa

terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat secara demokratis dan bertanggungjawab.

Banjarmasin, Nopember 2013

Dr. Sarbaini, M.Pd

Dra. Fatimah, M.Hum
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BABBABBABBAB IIII

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

A.A.A.A. LatarLatarLatarLatar BelakangBelakangBelakangBelakang

Nilai-Moral Demokratis adalah salah satu dari 10 Nilai Luhur yang terdapat dalam tujuan

Pendidikan Nasional sebagai Moralitas atau Keharusan yang harus dibina dalam jenjang

pendidikan dasar dan menengah. Nilai dasar demokrasi adalah kepatuhan kepada norma hukum

dan ketertiban merupakan ciri kehidupan manusia di negara modern dan demokratis. Hal itu

dapat diwujudkan melalui PKn berbasis karakter kepatuhan peserta didik di persekolahan,

khususnya peserta didik tingkat SMP terhadap norma ketertiban.

Perilaku ketidakpatuhan peserta didik tingkat SMP terhadap norma ketertiban di sekolah,

dan dipacu oleh fenomena ketidakpatuhan pada kaidah-kaidah normatif, tradisi dan hukum

formal di masyarakat, juga dipicu oleh pembinaan kepatuhan di sekolah yang didominasi model

kekerasan berbasis otoritas dan model tradisional semata, akan membentuk kepatuhan semu, atau

konformitas belaka yang bertentangan dengan upaya menyiapkan warga negara demokratis, juga

kondisi peserta didik tingkat SMP dalam masa transisi menuju masa kedewasaan, akan

menentukan kondisi kepatuhan terhadap norma di masa depan.

B.B.B.B. PermasalahanPermasalahanPermasalahanPermasalahan

Pada beberapa SMP di Banjarmasin terdapat peserta didiknya yang memiliki kepatuhan

terhadap norma ketertiban di sekolah dengan kategori tinggi, sedang dan rendah. Kategori

kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban di sekolah, sedikitnya dikontribusi oleh mata

pelajaran PKn, karena salah satu standar kompetensinya adalah Menunjukkan sikap positif

terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

termasuk norma ketertiban di sekolah. Untuk itu diperlukan eksplorasi model pembelajaran PKn

yang sedang dilaksanakan, dalam rangka menghasilkan model alternatif pembinaan karakter

kepatuhan terhadap norma ketertiban di sekolah sebagai dasar pembentukan sikap positif

terhadap norma-norma yang berlaku. Hal demikian menumbuhkan pertanyaan, bagaimanakah



model pembelajaran PKn dalam rangka pembinaan karakter kepatuhan terhadap norma

ketertiban di sekolah terhadap peserta didik, agar bersikap positif terhadap norma ketertiban di

sekolah?

C.C.C.C. TujuanTujuanTujuanTujuan PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Tujuan khusus penelitian adalah mengeksplorasi materi, prosedur pembelajaran, media

dan evaluasi; analisis karakteristik; kekuatan dan kelemahan kegiatan pembelajaran; menyusun

model pembelajaran yang ditemukan di sekolah; dan menawarkan model alternatif pembinaan

karakter kepatuhan terhadap norma ketertiban sebagai upaya menyiapkan warga negara

demokratis di sekolah, setelah melalui validasi dan uji coba model pembelajaran.

D.D.D.D. ManfaatManfaatManfaatManfaat PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah berupa :

1. Penemuan Konseptual-Teoritis-Alternatif, yang memberikan kontribusi berupa model

pembelajaran PKn sebagai wahana pembinaan karakter kepatuhan terhadap norma

ketertiban sekolah yang ada dan model alternatif dari hasil kajian empiris, teoritis,

validasi para guru PKn, dan uji coba, sebagai bagian dari upaya menyiapkan warga

negara demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam

perspektif Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis Karakter.

2. Referensi Model Pembinaan di Sekolah untuk :

a.a.a.a. Memecahkan masalah-masalah ketidakpatuhan dan meningkatkan kepatuhan peserta

didik kepada norma ketertiban di sekolah, melalui model-model pembelajaran PKn

yang ada dan model pembelajaran alternatif PKn sebagai wahana pembinaan

karakter kepatuhan terhadap norma ketertiban di sekolah melalui kajian, analisis,

validasi, dan uji coba materi, prosedur pembelajaran, media dan evaluasi.

b. Pembuka wawasan dan solusi alternatif untuk model pembelajaran PKn yang

berorientasi pembinaan karakter kepatuhan peserta didik kepada norma sekolah bagi

sekolah-sekolah lainnya, dan dijadikan landasan bagi PKn berbasis Pendidikan

Karakter, khususnya karakter kepatuhan kepada norma ketertiban sekolah.

3. Manfaat Praktis bagi Masyarakat. Hasil penelitian ini, diharapkan menjadi referensi

dalam melakukan pembinaan karakter kepatuhan terhadap norma-norma keluarga bagi



anak-anak di rumah dalam kehidupan berkeluarga, norma-norma bernegara bagi warga

negara dalam kehidupan bernegara, norma-norma bermasyarakat bagi warga masyarakat

dalam kehidupan bermasyarakat dan norma-norma bangsa untuk anak bangsa dalam

kehidupan berbangsa, sudah saatnya berubah dari pembinaan yang berbasis pada

dominasi nilai kekerasan, kekuasaan, otoritas dan tradisional semata, kepada nilai-nilai

yang berbasis demokrasi, manusiawi dan holistik.

Urgensi (Keutamaan) penelitian didasari oleh asumsi-asumsi menjadikan

penelitian yang dilakukan juga signifikan, yaitu:

1. Nilai-Moral Demokrasi merupakan komitmen nasional dan internasional untuk menjadi

landasan nilai-moral (learning to live together) dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat

dan bernegara, dan menjadi Moralitas/Keharusan bagi jenjang persekolahan, dan hendaknya

pembinaan nilai-moral demokrasi di sekolah mestinya sesuai dengan komitmen dan

keharusan yang telah ditentukan.

2. Komitmen secara nasional dan global untuk menerapkan nilai-moral demokratis dalam

kehidupan bernegara demikian juga dalam bidang pendidikan persekolahan, maka

pembinaan karakter kepatuhan terhadap norma di sekolah, hendaknya selain berbasis pada

nilai-moral agama, demokratis dan pendidikan karakter moral, juga mengembangkan

identitas kepribadian peserta didik yang komprehensif.

3. Sekolah, terutama kelas sebagai miniatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara, maka pembinaan karakter kepatuhan sebagai akar dari nilai-moral disiplin dan

aspek dari nilai-moral demokrasi, terhadap norma sekolah, khususnya norma ketertiban

merupakan dasar pembentukan karakter moral pribadi yang utuh pada norma-norma

kehidupan yang luas lagi, menuju pribadi warga negara yang demokratis, yang mematuhi

norma-norma dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Konsepsi, komitmen, dan kapasitas guru PKn dalam bentuk pengembangan model

pembelajaran berorientasi pembinaan nilai-moral demokrasi, khususnya nilai-moral

kepatuhan terhadap norma ketertiban sekolah akan memberikan pengaruh tertentu terhadap

karakter kepatuhan peserta didik. Karena pembinaan nilai-moral kepatuhan, sekaligus

pembinaan karakter moral kepatuhan di sekolah merupakan landasan fundamental bagi

karakter perilaku demokrasi. Jika dalam tahap pembinaan karakter moral kepatuhan di



sekolah, khususnya di kelas dan pembelajaran PKn telah terjadi kekeliruan paradigma dan

konsepsi pendidikan karakter moral, maka dampaknya di masyarakat akan melahirkan

karakter moral yang tidak demokratis dan tidak patuh pada kaidah-kaidah normatif, seperti

munculnya fenomena ketidakpatuhan terhadap norma-norma di masyarakat dan sekolah.

Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan, baik dalam konsep, visi, misi dan tujuan

tidak akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.



BABBABBABBAB IIIIIIII

TINJAUANTINJAUANTINJAUANTINJAUAN PUSTAKAPUSTAKAPUSTAKAPUSTAKA

A. Konseptual Pembinaan dan Karakter Kepatuhan

Thoha (1987:7) mengemukakan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses,

hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan,

pertumbuhan dan evaluasi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas

sesuatu. Pembinaan sering diartikan sebagai usaha untuk memberikan pengarahan dan

bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu, dan pembinaan pada dasarnya suatu proses

yang mengarah pada pencapaian suatu tujuan yang dihasilkan baik secara individu maupun

kolektif. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa secara konseptual pembinaan terdiri dari

dua aspek, pertama, pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses untuk

mencapai suatu tujuan. Kedua, menunjukkan kearah perbaikan atas sesuatu. Kedua unsur

pengertian tersebut diatas jika dikaitkan dengan pembinaan karakter kepatuhan terhadap

norma ketertiban sekolah adalah untuk mewujudkan karakter kepatuhan peserta didik

sebagai warga negara yang demokratis, sebagai tujuan pembinaan. Pembinaan karakter

kepatuhan adalah tindakan dan proses yang dilakukan sekolah,salah satunya melalui proses

pembelajaran PKn, agar peserta didik mematuhi norma ketertiban.

Kepatuhan dikaitkan dengan kata dalam bahasa Inggris “obedience”. Obedience

berasal dari kata dalam bahasa Latin “obedire” yang berarti untuk mendengar terhadap,

karena itu makna obedience adalah “mematuhi”. Demikian kepatuhan dapat diartikan patuh

dengan perintah dan aturan. (www.newadvent.org/ cathen.20 Desember 2008). Kepatuhan,

kata itu sendiri memerlukan perhatian. Untuk banyak pihak, kepatuhan secara otomatis

bermakna mematuhi peraturan-peraturan, hukum-hukum, regulasi-regulasi dan kebijakan.

Pihak lain melihat kepatuhan adalah satu dorongan untuk menyangsikan beberapa peraturan,

hukum, regulasi dan kebijakan yang serupa. Apapun pandangan tentang reaksi terhadap

kepatuhan, tergantung pada pengalaman-pengalaman pribadi seseorang dengan penyesuaian

(conformity) dan kepatuhan (obedience), atau tidak sama sekali, dan konsekuensi-

konsekuensi baik yang mengikutinya maupun menantangnya. (Watson, 2009).

http://www.newadvent.org/


Dalam perspektif agama, agama manapun di dunia, apalagi agama-agama samawi,

semuanya meletakkan kepatuhan sebagai nilai moral yang utama dan kebajikan terpuji.

Basis dari agama-agama samawi menempatkan kepatuhan sebagai nilai moral utama dan

terpuji adalah kepatuhan Nabi Ibrahim kepada otoritas Tuhan dalam mengorbankan Nabi

Ismail. Namun agama juga mengajarkan bahwa kepatuhan boleh dilakukan hanya terhadap

hal-hal yang jelas-jelas tidak melanggar larangan Tuhan. Sebuah dalil keagamaan (Islam)

mengatakan: “Tidak ada kewajiban patuh kepada sesama makhluk dalam hal yang bersifat

durhaka (maksiat) kepada Tuhan” (Madjid, 2004: 61) . Karenanya kepatuhan menyangkut

hal amat penting, tapi cukup pelik, yaitu keabsahan pimpinan masyarakat dan peraturan-

peraturan yang dibuatnya, dan hal menyangkut legitimasi politik. Dengan demikian

kepatuhan menyangkut masalah tingkat rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa ikut

serta (sense of participation). Selain itu menurut Madjid (2004:61) dasar taqwa diperlukan

untuk kepatuhan, sehingga kepatuhan yang dilaksanakan, baik terhadap Tuhan dan

pemimpin adalah berdasarkan sikap tulus yang dilandasi oleh keyakinan bahwa semua

perbuatan ada yang mengawasi secara mutlak, yaitu Allah SWT, sebagaimana firman Allah

dalam Al Qur’an surah al-Baqarah (2:115); al-Hadid (57:4); al-Mujadalah (58:7), dan al-

Zalzalah (99: 7-8).

Dalam perspektif filsafat, khususnya filsafat politik, masyarakat juga menghendaki

ketertiban, maka orang butuh untuk mengikuti perintah-perintah. Hal demikian melibatkan

kebajikan kepatuhan mengikut perintah-perintah (Cornish,, 2008 : 7). Kepatuhan sebagai

kewajiban politik merupakan kewajiban moral untuk mematuhi hukum dalam suatu negeri

atau negara. Hampir seluruh filosof politik telah menyepakatinya. Bahkan istilah kewajiban

politik sebenarnya bisa mencakup kewajiban subjek terhadap otoritas, warga negara

terhadap negara,kewajiban-kewajiban dari setiap individu terhadap setiap individu lain, yang

dilaksanakan melalui supremasi politik, tetapi dengan landasan fungsi dan objek moral yang

dilayani oleh hukum, atau sistem hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan

negara, dan dilakukan berlandasan dasar atau pembenaran untuk mematuhi hukum (Dagger:

2007: 179). Dengan demikian kepatuhan sebagai nilai moral demokrasi yang dilaksanakan

dalam suatu negara dan dipraktekkan oleh warga negaranya ditentukan oleh nilai ideal,

konseptual dan praktis yang dianut dan dipraktekkan.



Dalam perspektif pendidikan moral, maka komitmen seseorang terhadap nilai dapat

dinyatakan antara lain pada kepatuhannya terhadap suatu yang dianggap baik. Kepatuhan

terjadi dalam situasi-situasi di mana seseorang dengan sungguh-sungguh menghendaki

orang-orang lain agar berperilaku dalam berbagai cara (Baron dan Byrne, 1974: 28).

Kepatuhan dalam dimensi pendidikan moral adalah kerelaan dalam tindakan untuk

mematuhi perintah-perintah dan keinginan dari kewibawaan, seperti orang tua atau guru

(Good, 1973: 392). Kepatuhan muncul karena kewibawaan (Webb, 1981:85). Dilihat dari

teori perkembangan moral Kohlberg, maka kepatuhan seseorang berkembang dari takut

kepada orang, kekuasaan atau paksaan; ingin dipuji; kiprah umum; adanya aturan hukum;

adanya manfaat dan kesenangan memuaskan baginya; hingga sampai ke tingkat prinsip

dasar etis universal (Djahiri, 1985: 25).

B. Peran Sekolah dalam Pembinaan Karakter Kepatuhan terhadap Norma Ketertiban

Dalam kaitannya dengan Pendidikan Nilai-Moral di sekolah, termasuk pembinaan

karakter kepatuhan terdapat tiga sikap sekolah yang mendukung (Watkins, 1978: 11-12); a)

mengembangkan pendidikan persekolahan dengan melaksanakan pendidikan nilai-moral

dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengklarifikasi dan

mempertahankan nilai-moral dirinya; b) mengembangkan pendidikan persekolahan dengan

melaksanakan pendidikan nilai-moral melalui cara melibatkan siswa dalam proses

pengambilan keputusan serangkaian nilai-norma; dan c) mengembangkan pendidikan

persekolahan dengan cara mendidik siswa mengenai serangkaian nilai-moral.

Sekolah bertujuan mengembangkan pribadi, termasuk penanaman nilai-nilai dan

norma-norma (Cotgrove, dalam Kay, 1975: 205), dan berorientasi pada norma-norma

tertentu (Breckenridge, 1966: 146). Norma merupakan aturan-aturan yang mengatur

prosedur suatu organisasi sosial (Kazt dan Kahn, dalam Cohen dan Manion, 1980:323),

sebagai aturan main dalam bentuk peraturan, ketetapan dan hukum yang tertulis, untuk

menilai tindakan dan kelompok, dan standar yang menentukan apa yang benar dan apa yang

salah, tepat dan tidak tepat, adil dan tidak adil maupun baik dan buruk dalam hubungan

sosial (Looms, 1960: 16), sebagai keharusan yang bersifat operasional, karena adanya sanksi

(Djahiri, 1985: 20). Norma ketertiban adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku peserta



didik di sekolah sebagai aturan main dalam bentuk peraturan, ketetapan dan hukum yang

tertulis, yang bersifat operasional, dan memiliki sanksi, untuk menilai tindakan dan

kelompok, dan standar yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah, tepat dan tidak

tepat, adil dan tidak adil maupun baik dan buruk dalam hubungan sosial peserta didik.

Kepatuhan terhadap norma ketertiban merupakan bagian dari perilaku warga negara

demokratis. Warga negara demokratis memiliki ciri kualitatif yang merujuk pada tuntutan

normatif atau tuntutan yang diturunkan dari ketentuan perundang-undangan serta ketentuan

normatif lainnya yang bersifat sosial-kultur yang koheren dengan tuntutan norma yang

berlaku (Winataputra, 2006 : 18). Kepatuhan peserta didik pada norma ketertiban sekolah

adalah manifestasi warga negara demokratis dalam konteks persekolahan, miniatur

kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

C. Teori Pembinaan Kepatuhan Terhadap Norma Ketertiban di Sekolah

Dalam upaya melakukan pendidikan nilai-moral, termasuk pembinaan karakter moral

berupa kepatuhan, maka terdapat beberapa teori yang dapat menjadi landasan dari

pembinaan kepatuhan terhadap norma ketertiban di sekolah, (Vessel dan Huitts : 2005);

1. Teori berbasis Eksternal/Sosial, termasuk kalangan behavioris dan sosiolog yang secara

umum memandang moralitas sebagai produk dari penekanan eksternal dalam bentuk

konsekuensi-konsekuensi dan/atau maksud transmisi peraturan-peraturan sosial dan

norma-norma secara berturut-turut. Dari pandangan behavioristik, khususnya kalangan

operant conditioning (Skinner, 1971), memandang semua perilaku, termasuk perilaku

moral adalah hasil aplikasi dari konsekuensi-konsekuensi lingkungan (Gerwitz dan

Pelaez-Nogueras, 1991; Pelaez-Nogueras dan Gerwitz, 1995; Wynne, 1986), dan fokus

hanya pada perilaku (Burton dan Kunce, 1995). Proses-proses menalar, mempengaruhi,

kemauan, dan internal lainnya adalah pikiran yang ditentukan oleh pengaruh-pengaruh

lingkungan terhadap perilaku. Para sosiolog juga menganggap bahwa individu sebagai

kertas kosong, tetapi melihat moralitas dan karakter sebagai sesuatu yang sudah tertanam

dalam masyarakat dan kultur, lebih fokus pada nilai-nilai, adat-istiadat, norma-norma dan

contoh-contoh moral dalam lingkungan, juga transmisi norma-norma moral dan harapan-

harapan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Haste, 1998), melalui model dan

penjelasan (Durkheim, 1961), pentingnya lingkungan sosial dan sekolah sebagai



keseluruhan berpengaruh kuat terhadap perilaku moral melalui norma-norma kelompok

(Harshorne dan May (1928), kultur menyuplai conton-contoh spesifik dari perilaku

moral, dan mempengaruhi pemikiran tentang peristiwa-peristiwa moral (Shweder,

Mahapatra, Miller (1987), sekolah sebagai sistem sosial dengan model-model organisasi

dan ideologinya mempunyai pengaruh moral melalui sosialisasi yang dilaksanakannya

terhadap peserta didik (Kay,1980: 181, 195, 239), dan kultur selain, meneruskan nilai-

nilai, juga religi-religi adalah inti kekuatan kultural yang diakui dan didukung (Mische,

2001; Smith, 1992).

2. Teori berbasis Internal/Psikologis, termasuk kalangan nativis dan sosiobiologis yang

secara umum fokus terhadap pengaruh-pengaruh genetik dan kematangan. Terdapat dua

teori utama yang menekankan pada pengaruh genetik dan kematangan terhadap

pembinaan karakter; teori nativisme dan sosiobiologi. Filosof nativisme seperti Rousseau

(1979) percaya bahwa sifat dasar manusia secara esensial baik dan pengaruh-pengaruh

sosial yang tidak sehat sebaiknya tidak dibolehkan untuk merintangi perkembangan alami

dari kecendrungan-kecendrungan anak untuk berpikir, merasa dan bertindak secara moral.

Kalangan sosiobiologis, khususnya Wilson (1975,1978) memandang bahwa pengertian

terhadap benar dan salah adalah hasil dari evolusi biologis yang berinteraksi dengan

kultural dan kebiasaan sosial. Dari sisi teori fisiologi menitikberatkan pada pengolahan

kognitif manusia yang dibawa sejak lahir dan menyatakan bahwa anak mengembangkan

perasaan benar dan salah serta nilai-nilai moral melalui suatu analisis dari persaingan

pilihan-pilihan (Primack, 1986). Kalangan ini mengusulkan untuk mengajar anak berpikir

kritis tentang persaingan nilai-nilai dan pilihan-pilihan, serta mendukung anak butuh

untuk diajar materi spesifik dari perilaku sebelum diajak berpikir kritis dan penalaran

moral. Beberapa peneliti fokus pada emosi-emosi manusia yang dibawa sejak lahir

sebagai fondasi untuk pembinaan karakter. Berkowitz (1998), Eisenberg (2000), Hoffman

(1991,2000) dan Kagan (1984) telah mengidentifikasi beberapa emosi dasar yang

memainkan peranan mendasar dalam moralitas, termasuk keharuan, empati, perasaan

bersalah, malu dan simpati. Hoffman (1991, 2000) memberikan bukti substansial bahwa

empati sebaiknya dipertimbangkan sebagai emosi esensial untuk motivasi moral

3. Teori berbasis Interaksional, yang dibagi dalam sub-sub kategori instinctual

(psikoanalisis, psikososial, dan analisis sosial yang memandang sifat dasar manusia



sebagai instinktual, belum berkembang, dan butuh kontrol atau sosialisasi), dan

maturational (teori-teori perkembangan kognitif, afektif dan belajar sosial yang

memandang sifat dasar manusia adalah baik). Dari perspektif psikoanalisis, sifat dasar

manusia secara naluriah anti-sosial dan belum berkembang dan harus dibetulkan dan

disosialisasikan (Freud, 1990), untuk memecahkan konflik antara norma-norma biologi

dan sosial, individu harus belajar prinsip-prinsip moral, dan mengarahkan kehidupannya

sesuai dengan prinsip-prinsip itu berdasarkan alasan (Adler,1995), kepribadian adalah

produk perkembangan sosial dan emosional dengan tuntutan-tuntutan sosial sebagai

rangkaian krisis-krisis yang mesti dipecahkan (Erikson,1993). Dari perspektif

perkembangan kognitif, semua anak cendrung ikut serta dalam berpikir, merasakan,

memilih dan bertindak moral dan etis. Interaksi anak dengan lingkungan adalah

berpengaruh kuat, namun berpikir adalah proses utama yang memungkinkan anak

bergerak ke dunia moral (Vessel dan Huitt, 2005). Sedangkan kalangan teorisi kognitif-

sosial secara umum fokus pada agen personal dan kebebasan untuk memilih, dan

mengusulkan bahwa dengan kebebasan itu menghasilkan tanggungjawab untuk membuat

keputusan-keputusan yang baik dan bertindak secara moral (Kurtines, Berman, Ittel dan

Williamson, 1995).

D. Studi Pendahuluan

Beberapa kasus menunjukkan adanya fenomena ketidakkepatuhan peserta didik

terhadap norma di sekolah dan pembinaan karakter kepatuhan peserta didik dipengaruhi oleh

beberapa faktor. Ketidakpatuhan peserta didik adalah karena faktor dalam dan luar diri siswa.

Faktor dari diri siswa antara lain, adalah mereka tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar atau

mengerjakan tugas-tugas sekolah, sulit menangkap pelajaran, malas belajar, bosan dalam

mengikuti pelajaran, sulit memahami pelajaran, kesulitan belajar sendiri di rumah. Faktor

dari sekolah adalah takut dimarahi guru piket/wali kelas karena terlambat datang ke sekolah,

pintu pagar sekolah sudah ditutup, sehingga ingin membolos, dan takut dimarahi oleh guru,

karena tidak menyelesaikan tugas dan malu pada teman sekelas (Heru Sutrisno, 2009).

Guru sendiri dengan mengatasnamakan pembinaan karakter kepatuhan terhadap

norma, menggunakan tindakan berbasis kekerasan. Kekerasan dilakukan oleh guru di kelas-

kelas pada sekolah-sekolah umum maupun pesantren. Berbagai bentuk kekerasan fisik



seperti dilempar dengan kapur, dan penghapus papan tulis, dipukul tangannya dengan mistar

besi panjang, disuruh berdiri di depan kelas, dan dijemur di lapangan upacara sering dialami

oleh anak-anak di sekolah. Penghukuman fisik (corporal punishment) masih menjadi alat

untuk mendisiplinkan murid di sekolah, Mulai dari disuruh push up puluhan kali, lari

mengelilingi lapangan upacara, hingga pemukulan (YPHA, 2006:5).

Piaget (1975) menyatakan bahwa basis kerusakan dari pendidikan moral tradisional

terletak dalam suasana otoritas, yaitu maksud-maksud dan inspirasi-inspirasinya. Hasilnya

adalah untuk mengembangkan karakter moral terhadap siswa, cukup disampaikan “dengan

otoritas dari guru”. Akhirnya, “ceramah-ceramah” moral akan diperkuat, yaitu moral

kepatuhan dengan sistem stimulus dan sanksi-sanksi menghukum. Inilah apa yang Kohlberg

sebut, seperti dikutip Zapata (2000) sebagai sosialisasi belaka terhadap para siswa, dan

akhirnya sebagaimana dikemukakan pengikut Durkheim, bahwa pendidikan telah diredusir

untuk konformitas terhadap norma-norma sosial dan peraturan-peraturan. Martin dan Briggs

(1986: 147) mengemukakan bahwa sistem pendidikan telah dikritik dengan keras, karena

kurang perhatian terhadap seluruh perkembangan dari para siswa, termasuk tidak hanya

kurang menyediakan iklim bagi perkembangan-diri, tetapi juga kurang peduli dengan

pengembangan sikap-sikap, nilai-nilai dan perasaan-perasaan siswa, dan kelayakan dari

strategi-strategi untuk pengembangan perilaku-perilaku moral dan etika pelajar. Martin dan

Briggs (1986:147) mengemukakan dalam kenyataan, pada banyak mata pelajaran,

pengetahuan kognitif tidak secara penuh berpengaruh kuat terhadap karakter moral, tanpa

referensi dan pembahasan dari nilai-nilai moral.

Studi empiris menunjukkan lingkungan sekolah berpengaruh terhadap peningkatan

kepatuhan akan tata tertib sekolah pada siswa (Apriana, 2009), lebih banyak perempuan

mematuhi dari pada pria dan kepatuhan lebih rendah dalam kelompok ketimbang dalam

individu-individu (Brown, Kern, dan Morgan, 2008), kurikulum membimbing kepatuhan

terhadap otoritas dilandasi asumsi bahwa individu-individu yang diberitahu, dididik dengan

bijaksana besar kemungkin membuat keputusan yang cerdas untuk patuh dan tidak

mematuhi terhadap yang dikehendaki figur otoritas dari pada individu-individu yang tidak

diberitahu (Bushman, 1985), praktik pembinaan disiplin berhubungan dengan perspektif

guru tentang ketertiban sekolah dan disiplin, opini kepatuhan anak-anak terhadap peraturan-

peraturan sekolah, dan respon terhadap disiplin sekolah (Chih-Yuan, Wang, 2009), kerelaan



orang untuk patuh hanya terjadi saat berada di bawah kondisi-kondisi pengawasan oleh agen

yang mempengaruhi (Herbert Kelman, 1958; 51-60), dan relasi kepatuhan dengan

kemandirian santri distimulasi oleh konteks pesantren. Konteks sebagai arena utama bagi

sosialisasi dan interaksi santri. Kemandirian tidak distimulasi oleh faktor kepatuhan saja,

tetapi oleh faktor nilai-nilai yang berkembang di pesantren. (Hartono,2004). Pembinaan

kepatuhan terhadap norma ketertiban di sekolah tidak lepas dari visi, misi (filosofi sekolah),

program-program, penataan situasi (konteks), dan interaksi guru dan siswa serta evaluasi

yang dilaksanakan.

Paradigma yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk

menelaah pembinaan karakter kepatuhan melalui pembelajaran PKn yang dilaksanakan,

untuk selanjutkan berdasarkan kajian empiris dan teoritis dikembangkan menjadi model

awal pembelajaran. Model awal kemudian divalidasi oleh kalangan guru PKn, dan revisi

terhadap model utama, berikutnnya dilakukan uji coba lapangan terbatas dan uji lapangan

operasional.
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METODEMETODEMETODEMETODE PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan mengggunakan penelitian pengembangan

(Development Research) dengan tipe deskriptif analitik dan pre-experimental design, yaitu

group prestest-postest design, dengan formula O1 (Pratest) X (perlakuan) O2 (Posttest).

Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap hasil pengumpulan data untuk

menyusun model awal dan teknik analisis kuantitatif untuk menghitung perolehan hasil

belajar, skala tingkat kepatuhan dan skala sikap terhadap norma ketertiban sekolah.

Penelitian eksperimental untuk menguji efektivitas model, dan analisis jalur hubungan

antara variabel hasil pembelajaran, tingkat kepatuhan dan skala sikap terhadap norma

ketertiban di sekolah.

B. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan kriteria (based criteria selection), karena yaitu

berdasarkan kriteria kategori kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban pada SMP

di Banjarmasin, yaitu kategori tinggi, sedang dan rendah. Penentuan sampel sekolah

didasarkan kualitas pembinaan kepatuhan berbasis prestasi akademik dan nonakademik

sekolah. Subyek penelitian adalah Kepala sekolah, guru PKn dan peserta didik. Penentuan

kelas dilihat pada kategori kelas dengan kategori kepatuhan tinggi, sedang dan rendah.

Kriteria penentuan juga berbasis prestasi akademik dan nonakademik, semakin tinggi

prestasi diasumsikan semakin tinggi tingkat kepatuhan dan sebaliknya semakin rendah

prestasi, semakin rendah tingkat kepatuhan.

C. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian dilakukan dengan maksud ingin melakukan pengembangan model

pembelajaran alternatif PKn berorientasi pembinaan karakter kepatuhan terhadap norma

ketertiban di sekolah sebagai upaya menyiapkan warga negara demokratis, yakni dengan



cara menemukan model pembelajaran PKn berorientasi pembinaan karakter di

sekolah sebagai model awal, kemudian dari model awal dikembangkan model alternatif.

Dengan demikian model yang dihasilkan adalah model yang didasari oleh model awal dan

diperkaya dengan kajian teori, konseptual, normatif dan keilmuan, setelah itu divalidasi oleh

guru PKn, kemudian dilakukan ujicoba, sampai menghasilkan prototipe model.

Untuk menemukan model awal dan pengembangan model alternatif pembinaan,

maka langkah-langkah penelitian yang dilakukan diinspirasi oleh 10 langkah penelitian Borg

dan Gall (1989), namun dimodifikasi karena petimbangan keterbatasan waktu menjadi enam

tahapan proses penelitian dan pengembangan yang terdiri dari beberapa tahap, yakni :

Pertama, tahap pendahuluan merupakan tahap awal untuk menyiapkan berbagai

persiapan untuk kegiatan pengembangan model pembelajaran berorientasi pembinaan

karakter kepatuhan terhadap norma ketertiban di sekolah (kelas), berupa studi pustaka,

persiapan teknis prosedural dan psikologis, dan studi lapangan.

Studi pustaka dilakukan untuk mencari landasan konseptual, normatif dan teoritis

bagi model pembelajaran berorientasi pembinaan karakter kepatuhan terhadap norma

ketertiban sebagai upaya menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis

di sekolah. Landasan konseptual, normatif dan teoritis yang disusun digunakan sebagai

landasan untuk menelaah model pembelajaran PKn berorientasi pembinaan yang

dilaksanakan di kelas sebagai model awal, kemudian dianalisis karakter, kelemahan dan

kekurangannya, untuk dikemudian berdasarkan landasan konseptual, normatif dan teoritis

dikembangkanlah model alternatif pembinaan. Setelah itu dilakukan validasi dan ujicoba

terhadap model pembelajaran yang dikembangkan.

Persiapan teknis prosedural dan psikologis dilakukan dengan cara peneliti

mengadakan persiapan-persiapan, antara lain yang berkaitan dengan surat permohonan ijin

penelitian, perangkat alat tulis, peralatan dokumentasi peristiwa (potret dan alat perekam),

catatan, panduan dan instrumen penelitian. Tujuan dari persiapan ini adalah untuk

memperoleh ijin penelitian dari pimpinan yang berwenang, dan memperoleh gambaran

umum tentang situasi dan kondisi sekolah, serta menyiapkan “good rapport” dengan

pimpinan sekolah, guru dan peserta didik, untuk kepentingan pengumpulan data di sekolah.

Studi lapangan dilakukan untuk mencari, mengeksplorasi, merumuskan dan

menyusun data empirik yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi lapangan



dilakukan di Dinas Pendidikan dan SMP Banjarmasin untuk mengetahui kondisi prestasi

akademik dan nonakademik sekolah, serta gambaran tingkat kepatuhan terhadap norma

ketertiban di sekolah. Dari penelusuran data-data tentang kualitas sekolah dan kesediaan dari

kepala sekolah dan guru PKn kelas VII, maka dipilihlah sekolah sebagai lokasi penelitian,

yaitu, SMP Negeri 3 Banjarmasin, SMP Negeri 30 Banjarmasin, dan SMP Negeri 15

Banjarmasin.

Setelah lokasi sekolah ditentukan, maka dilaksanakan pengumpulan data terhadap

pembelajaran PKn yang bermuatan materi Norma-norma di masyarakat di kelas. Teknik

pengumpulan data untuk menemukan model awal dilakukan dengan teknik observasi,

dilakukan untuk merekam kegiatan guru mengajar; teknik wawancara, dilakukan dengan

menggunakan FGD kepada sejumlah guru PKn, termasuk guru PKn sekolah sampel; studi

dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan RPP, dan hasil evaluasi di kelas, serta

kuesioner skala tingkat kepatuhan dan sikap peserta didik terhadap norma ketertiban di

sekolah,

Kedua, tahap penyusunan model awal, yaitu peneliti melakukan pengembangan

model pembelajaran PKn yang ditemukan di lokasi penelitian. Model ini dikembangkan

bersama dengan para guru PKn melalui diskusi terbatas dengan kegiatan penyusun

komponen model utama, yaitu; materi, prosedur pembelajaran, media dan prosedur evaluasi.

Ketiga, tahap uji coba model awal, yaitu peneliti melalui uji rasional (logical

construct) terhadap materi model (content construct) dengan para guru PKn di

Banjarmasinmelalui diskusi terbatas. Kemudian dilanjutkan dengan revisi model utama.

Keempat, tahap uji coba model utama mencakup kegiatan eksperimental di 3 sekolah

lokasi penelitian sebanyak 3 kali dalam kurun waktu satu semester, dan dilanjutkan dengan

revisi model secara operasional.

Kelima, tahap uji lapangan secara operasional, mencakup kegiatan eksperimental

pada lapangan yang lebih luas, yaitu pada 6 sekolah (ditambah 3 sekolah dengan kategori

kepatuhan peserta didik tinggi, sedang dan rendah). Untuk mengkaji konteks dan dinamika

hubungan antara kualitas prosedur pembelajaran dengan variabel jenis kelamin, tingkat

kepatuhan dengan sikap terhadap norma ketertiban di sekolah.



Keenam, tahap pembuatan prototipe model pembelajaran alternatif PKn berorientasi

pembinaan karakter kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban di sekolah dalam

upaya menyiapkan warga negara demokratis.

MatriksMatriksMatriksMatriks 3.13.13.13.1
TahapanTahapanTahapanTahapan PelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Periode
Tahun

Tahapan Keluaran Indikator

Pertama Pertama:
Studi pustaka,
persiapan teknis
prosedural dan
psikologis, dan
studi lapangan.

1. Teoritis model pembelajar-
an PKn berorientasi pem-
binaan karakter kepatuhan
terhadap norma ketertiban di
sekolah.

2. Penentuan lokasi penelitian
3. Instrumen pengumpulan data

1. Bab II. Landasan
teoritis model pem-
belajaran

2. Surat kesediaan 3
SMP untuk menja-di
lokasi penelitian

3. Surat ijin penelitian
Dinas Pendidikan
Banjarmasin

4. Naskah instrumen
panduan observasi,
wawancara, studi
dokumentasi, skala
tingkat kepatuhan,
skala sikap

Kedua:
Penyusunan Model
Awal

Model Awal Pembelajaran 1. Laporan diskusi
komponen model
awal

2. Komponen utama
model awal; mate-ri,
prosedur pembe-
lajaran, media dan
prosedur evaluasi

Ketiga:
Ujicoba model
awal

Revisi Model Utama 1. Naskah hasil uji
rasional dari guru
PKn terhadap kom-
ponen model

2. Perubahan model
awal menjadi revisi
model utama

Kedua Keempat:
Ujicoba Model
Utama

Revisi Model secara
Operasional

1. Efektivitas hasil uji
coba terbatas di 3
sekolah lokasi
penelitian

2. Perubahan model
secara operasional
terhadap materi,
prosedur pembela-
jaran, media dan
prosedur evaluasi.

Kelima:
Uji Lapangan seca-
ra Operasional

Model secara operasional
efektif

1. Efektifitas hasil uji
model pada 6 sekolah
dengan kategori yang
sama



2. Hasil analisis jalur
hubungan antar
variabel pembela-jar;
kualitas prose-dur
pembelajaran, tingkat
kepatuhan dan sikap
terhadap norma
ketertiban di sekolah.

Keenam:
Pembuatan
prototipe model

Prototipe model Komponen prototipe;
materi, prosedur
pembe-lajaran, media
dan prosedur evaluasi
dalam bentuk naskah
dan siap pakai.



BABBABBABBAB IVIVIVIV

HASILHASILHASILHASIL DANDANDANDAN PEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASAN

A. AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis DokumentasiDokumentasiDokumentasiDokumentasi RPPRPPRPPRPP

1. Komponen Tujuan

a. KD 1 :Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan
yang berlaku dalam masyarakat

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.14.14.14.1
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik TujuanTujuanTujuanTujuan KDKDKDKD 1111

SEKOLAHSEKOLAHSEKOLAHSEKOLAH ANALISISANALISISANALISISANALISIS KARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIK
SMP NEGERI 3

1. menjelaskan pengertian norma
2. menjelaskan tujuan norma
3. menjelaskan fungsi norma
4. menguraikan macam-macam norma
5. menganalisis hubungan norma, kebiasaan, adat
istiadat, dan peraturan yang berlaku dalam
masyarakat

6. menganalisis perbedaan norma kesusilaan,
kemasyarakatan, agama, dan hukum dilihat dari
sumber, kekuatan mengikat, dan sanksinya

1. Jumlah tujuan yang akan dicapai
berbeda, SMPN 3 memiliki 6
tujuan, sementara SMPN 15 dan 30
memiliki 4 tujuan.

2. Formulasi isi dari tujuan dari SK 1
dan KD 1, dari RPP ini
menunjukkan bahwa 2 sekolah
rumusan susunan tujuannya sama
(SMPN 15,30), hanya 1 sekolah
yang berbeda (SMPN 3). Perbedaan
tersebut menunjukkan bahwa

SMP NEGERI 15 kondisi kemampuan siswa tentunya
1. menjelaskan pengertian norma, kebiasaan, adat-
istiadat, dan peraturan; secara rasa hormat dan
perhatian (respect), tekun (diligence), serta jujur
(fairness).

2. menjelaskan tujuan norma
3. menjelaskan pentingnya norma dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

4. menguraikan macam-macam norma

dianggap berbeda.
3. Variasi dan kadar kata kerja di

dalam tujuan, lebih banyak (4 kata
kerja, kadar 3 jenjang ) SMPN 3
dibanding SMPN 15 dan 30 (2 kata
kerja, kadar 2 jenjang).

4. Seluruh kata kerja operasional
dalam tujuan cendrung bermuatan

SMP NEGERI 30 kognitif semata.
1. menjelaskan pengertian norma, kebiasaan, adat
istiadat, dan peraturan; secara rasa hormat dan
perhatian (respect), tekun (diligence), serta jujur
(fairness)

2. menjelaskan tujuan norma;
3. menjelaskan pentingnya norma dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

4. menguraikan macam-macam norma



b. KD 2 : Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.24.24.24.2
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik TujuanTujuanTujuanTujuan KDKDKDKD 2222

SEKOLAHSEKOLAHSEKOLAHSEKOLAH ANALISISANALISISANALISISANALISIS KARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIK
SMP NEGERI 3

1. menjelaskan pengertian hukum dengan tepat
2. menjelaskan pembagian hukum menurut sifatnya
3. menjelaskan pembagian hukum menurut
bentuknya

4. menjelaskan pembagian hukum menurut isinya
5. menjelaskan pentingnya norma hukum dalam
kehidupan bernegara

6. menjelaskan tujuan dan fungsi ditetapkannya
hukum dalam suatu negara

7. memberikan contoh perilaku patuh terhadap
hukum dalam kehidupan sehari-hari

1. Jumlah tujuan yang akan dicapai
berbeda, SMPN 3 (7tujuan),
sementara SMPN 15 dan 30 (6
tujuan).

2. Formulasi isi dari tujuan, dari RPP
ini menunjukkan bahwa 3 sekolah
isi rumusan tujuannya sama (SMPN
3,15,30).

3. Variasi dan kadar kata kerja di
dalam tujuan, lebih banyak (2 kata
kerja, kadar 2 jenjang ) SMPN 3
dibanding SMPN 15 dan 30 (1 kata

SMP NEGERI 15 kerja, kadar 1 jenjang).
1. menjelaskan pengertian hukum
2. menjelaskan pembagian hukum menurut sifatnya
3. menjelaskan pembagian hukum menurut
bentuknya

4. menjelaskan pembagian hukum menurut isinya
5. menjelaskan pentingnya norma hukum dalam
kehidupan bernegara

6. menjelaskan tujuan dan fungsi ditetapkannya
hukum dalam suatu negara

4. Seluruh kata kerja operasional
dalam tujuan (6 tujuan) cendrung
bermuatan kognitif (SMPN
3,15,30), hanya 1 tujuan yang
memuat kata kerja psikomotor
(SMPN 3)

SMP NEGERI 30
a. menjelaskan pengertian hukum
b. menjelaskan pembagian hukum menurut sifatnya
c. menjelaskan pembagian hukum menurut
bentuknya

d. menjelaskan pembagian hukum menurut isinya
e. menjelaskan pentingnya norma hukum dalam
kehidupan bernegar

f. menjelaskan tujuan dan fungsi ditetapkannya
hukum dalam suatu negara



c. KD 3 : Menerapkan contoh penerapan norma, kebiasaan, dan adat istiadat yang
berlaku di masyarakat

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.34.34.34.3
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik TujuanTujuanTujuanTujuan KDKDKDKD 3333

SEKOLAHSEKOLAHSEKOLAHSEKOLAH ANALISISANALISISANALISISANALISIS KARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIK
SMP NEGERI 3

a. memberikan contoh penerapan norma kesopanan
dalam kehidupan di sekolah antara siswa dengan
personil sekolah, antarsesama siswa

b. memberikan contoh penerapan kesopanan dalam
kehidupan keluarga

c. memberikan contoh penerapan norma hukum di
lingkungan sekolah

d. memberikan contoh akibat jika melanggar norma
dalam kehidupan masyarakat

1. Jumlah tujuan yang akan dicapai
berbeda, SMPN 3 (4 tujuan),
sementara SMPN 15 dan 30 (5
tujuan).

2. Formulasi isi dari tujuan, dari RPP
ini, terdapat 3 isi rumusan tujuan
sama (SMPN 3,15,30), dan terdapat
2 tujuan yang berbeda (SMPN
15,30)

SMP NEGERI 15
1. memberikan contoh penerapan kesopanan dalam

kehidupan di sekolah antara siswa dengan
personel sekolah, antarsesama siswa

2. memberikan contoh penerapan norma kesopanan
dalam kehidupan keluarga

3. mendeskripsikan penerapan norma di lingkungan
sekolah

4. memberikan contoh akibat jika melanggar norma
dalam kehidupan masyarakat

5. melaksanakan norma di sekolah

3. Variasi dan kadar kata kerja di
dalam tujuan, lebih banyak SMPN
15 dan 30 (3 kata kerja, kadar 3
jenjang ) dibanding SMPN 15 dan
30 (1 kata kerja, kadar 1 jenjang).

4. Kata kerja operasional dalam tujuan
SMPN 3 (4 tujuan), dan SMPN 15
dan 30 (3 tujuan) cendrung
bermuatan psikomotor, 2 tujuan
yang memuat kata kerja kognitif
(SMPN 15,30 )

SMP NEGERI 30
1. memberikan contoh penerapan kesopanan dalam

kehidupan di sekolah antara siswa dengan
personel sekolah, antarsesama siswa

2. memberikan contoh penerapan norma kesopanan
dalam kehidupan keluarga

3. mendeskripsikan penerapan norma di lingkungan
sekolah

4. memberikan contoh akibat jika melanggar norma
dalam kehidupan masyarakat

5. melaksanakan norma di sekolah



2. Komponen Materi

1) KD 1

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.44.44.44.4
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik MateriMateriMateriMateri KDKDKDKD 1111

SEKOLAHSEKOLAHSEKOLAHSEKOLAH ANALISISANALISISANALISISANALISIS KARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIK
SMP NEGERI 3

1. Pengertian norma
2. Tujuan norma
3. Fungsi norma
4. Macam-macam norma
5. Hubungan norma, kebiasaan, adat istiadat dan

peraturan
6. Sumber-sumber norma
7. Kekuatan mengikat norma
8. Sanksi norma

1. Jumlah uraian materi lebih banyak
rincian SMPN3 (8 rincian)
dibanding SMPN 15 dan 30 (2
rincian)

2. Uraian materi yang sesuai dengan
tujuan adalah SMPN3, sementara
SMPN 15 dan 30, uraian materi
belum sepenuhnya sesuai dengan
tujuan, hanya tujuan 1 yang sesuai.

SMP NEGERI 15
1. Pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat dan

peraturan
2. Macam-macam norma (pengertian, sumber,

contoh)

3. Uraian materi lebih bernuansa
kognitif.

4. Materi contoh-contoh norma
sebenarnya dapat menjadi pilihan
untuk membuat tujuan yang
bermuatan aspek afektif dan
psikomotor.

SMP NEGERI 30
1. Pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat dan

peraturan
2. Macam-macam norma (pengertian, sumber

contoh)

2) KD 2

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.54.54.54.5
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik MateriMateriMateriMateri KDKDKDKD 2222

SEKOLAHSEKOLAHSEKOLAHSEKOLAH ANALISISANALISISANALISISANALISIS KARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIK
SMP NEGERI 3

1. Pengertian hukum dengan tepat
2. Pembagian hukum menurut sifatnya
3. Pembagian hukum menurut menurut bentuk
4. Pembagian hukum menurut isinya
5. Pentingnya norma hukum dalam kehidupan
bernegara

6. Tujuan dan fungsi ditetapkannya hukum dalam
suatu negara

7. Contoh perilaku patuh terhadap hukum dalam

1. Jumlah uraian materi lebih banyak
rincian SMPN3 (7 rincian)
dibanding SMPN 15 dan 30 (3
rincian)

2. Uraian materi yang sesuai dengan
tujuan adalah SMPN3, sementara
uraian materi SMPN 15 dan 30,
belum sepenuhnya sesuai dengan
tujuan, hanya tujuan 3 yang sesuai.



kehidupan sehari-hari
SMP NEGERI 15

1. Pengertian hukum
2. Tujuan hukum
3. Pembagian hukum nasional

3. Uraian materi didominasi oleh aspek
kognitif, hanya 1 yang bermuatan
aspek psikomotor

SMP NEGERI 30
1. Pengertian hukum
2. Tujuan hukum
3. Pembagian hukum nasional

3) KD 3
MatrikMatrikMatrikMatrik 4.64.64.64.6

AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik MateriMateriMateriMateri KDKDKDKD 3333
SEKOLAHSEKOLAHSEKOLAHSEKOLAH ANALISISANALISISANALISISANALISIS KARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIK

SMP NEGERI 3
1. Contoh penerapan norma kesopanan dalam
kehidupan di sekolah dengan personil sekolah,
antar sesama siswa

2. Contoh penerapan norma kesopanan dalam
kehidupan keluarga

3. Contoh penerapan norma hukum di lingkungan
sekolah

4. Contoh akibat jika melanggar norma dalam
masyarakat

1. Jumlah uraian materi sama rincian
SMPN3,15 dan 30 (4 rincian)

2. Uraian materi yang sesuai dengan
tujuan adalah SMPN3, sementara
uraian materi SMPN 15 dan 30,
belum sesuai karena 1 tujuan tidak
terdapat uraian materinya.

3. Muatan materi didominasi oleh
aspek psikomotor, akibat rumusan

SMP NEGERI 15 tujuan yang dibuat. Sebenarnya jika
1. Contoh penerapan norma kesopanan dalam
kehidupan di sekolah dengan personil sekolah,
antar sesama siswa

2. Contoh penerapan norma kesopanan dalam
kehidupan keluarga

3. Contoh penerapan norma hukum di lingkungan
sekolah

4. Contoh akibat jika melanggar norma dalam
masyarakat

Rumusan tujuannyadibuat bernuansa
aspek afektif, maka materi bisa
dikembangkan ke muatan afektif.

SMP NEGERI 30
1. Contoh penerapan norma kesopanan dalam
kehidupan di sekolah dengan personil sekolah,
antar sesama siswa

2. Contoh penerapan norma kesopanan dalam
kehidupan keluarga

3. Contoh penerapan norma hukum di lingkungan
sekolah

4. Contoh akibat jika melanggar norma dalam
masyarakat



3. Komponen Metode

1) KD 1

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.74.74.74.7
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik MetodeMetodeMetodeMetode KDKDKDKD 1111

SEKOLAHSEKOLAHSEKOLAHSEKOLAH ANALISISANALISISANALISISANALISIS KARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIK
SMP NEGERI 3

Ceramah bervariasikan tanya jawab, inkuiri,
penugasan, dan diskusi kelas

1. Secara umum metode sama, hanya
berbeda satu variasi, yakni, inkuiri

SMP NEGERI 15 (SMPN 3), analisis (SMPN 3 dan 30)
Ceramah dengan variasi tanya jawab, analisis,
penugasan, dan diskusi kelas

2. Tidak nampak metode yang
digunakan merupakan manifestasi

SMP NEGERI 30 model pembelajaran kooperatif atau
Ceramah dengan variasi tanya jawab, analisis,
penugasan, dan diskusi kelas

model pembelajaran kontekstual,dan
berorientasi pada aspek kognitif

2) KD 2

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.84.84.84.8
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik MetodeMetodeMetodeMetode KDKDKDKD 2222

SEKOLAHSEKOLAHSEKOLAHSEKOLAH ANALISISANALISISANALISISANALISIS KARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIK
SMP NEGERI 3 1. Metode yang digunakan sama

Ceramah bervariasi, diskusi, telaah buku, penugasan 2. Metode yang digunakan tidak
SMP NEGERI 15 menampakkan manifestasi suatu
Ceramah bervariasi, diskusi, telaah buku, penugasan model pembelajaran tertentu
SMP NEGERI 30 3. Metode yang digunakan berorientasi
Ceramah bervariasi, diskusi, telaah buku, penugasan pada aspek kognitif

3) KD 3

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.94.94.94.9
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik MetodeMetodeMetodeMetode KDKDKDKD 3333

SEKOLAH ANALISIS KARAKTERISTIK
SMP NEGERI 3 1. Metode yang digunakan sama
Ceramah bervariasi, bermain peran, penugasan 2. Metode yang digunakan tidak
SMP NEGERI 15 menampakkan manifestasi model

pembelajaran tertentu
Ceramah bervariasi, bermain peran, penugasan 3. Metode yang digunakan berorientasi
SMP NEGERI 30 pada aspek kognitif dan psikomotor
Ceramah bervariasi, bermain peran, penugasan Jika dikaitkan dengan tujuan dan

materi



4. Komponen Strategi Pembelajaran

1) KD 1

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.104.104.104.10
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik StrategiStrategiStrategiStrategi PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran KDKDKDKD 1111

SEKOLAHSEKOLAHSEKOLAHSEKOLAH ANALISISANALISISANALISISANALISIS KARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIK
SMP NEGERI 3

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 1111
Pendahuluan (10 menit)
a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang apa

yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran
norma; tujuan dan fungsi norma yang ada di
masyarakat.

b. Siswa menyimak skema, bagan atau gambar-
gambar yang disajikan guru, baik yang dibuatnya
sendiri, maupun yang diambil dari media massa.
Setelah itu siswa menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang dikemukakan guru berkenaan
dengan gambar-gambar tersebut.

c. Siswa menyimak penjelasan atau klarifikasi guru
tentang jawaban-jawaban yang diberikan siswa.

Guru melakukan langkah pendahuluan,
dengan penyampaian tujuan,
memotivasi siswa, namun apersepsi
tidak nampak

Kegiatan Inti (60 menit)
1. Siswa membaca dan mendiskusikan serta

mengerjakan tugas-tugas dalam buku teks
2. Siswa dengan difasilitasi oleh guru

mendiskusikan materi
3. Siswa menyimak dan mencermati uraian materi

pokok norma-norma dalam masyarakat,
khususnya sub tentang sejarah perkembangan
norma, tujuan dan fungsi norma serta macam-
macam norma yang ada di masyarakat.

4. Siswa menyimak penjelasan dan klarifikasi guru
mengenai konsep-konsep inti yang berkaitan
dengan sejarah perkembangan norma; tujuan dan
kegunaan norma serta macam-macam norma
yang ada di masyarakat.

5. Siswa berperan secara aktif dalam kegiatan tanya
jawab kelas difasilitasi oleh guru

6. Siswa mengerjakan tugas-tugas kelompok

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan metode membaca, berdikusi,
mengerjakan tugas, tanya jawab dan
mengerjakan tugas secara kelompok,
namun media yang digunakan hanya
buku teks

Kegiatan Penutup (10 menit)
a. Siswa dengan dibimbing dan difasilitasi guru

membuat rangkuman materi tentang sejarah
perkembangan norma; tujuan dan fungsi norma
serta macam-macam norma yang ada di

Sesuai dengan langkah-langkah
penutupan, rangkuman materi bersama
siswa, penugasan



masyarakat
b. Siswa mencatat tugas-tugas kegiatan yang

diberikan guru
PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 2222
Pendahuluan (10 menit)
a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang

indikator yang akan dicapai melalui kegiatan
pembelajaran tentang macam-macam norma
yang ada dalam masyarakat.

b. Siswa mencermati skema, bagan atau gambar-
gambar yang disajikan guru, baik yang
dibuatnya sendiri maupun yang diambil dari
media massa. Setelah itu siswa menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan guru
berkenaan dengan gambar-gambar tersebuit.

c. Siswa menyimak penjelasan atau klarifikasi guru
tentang jawaban-jawaban yang diberikan siswa.

d. Siswa membagi diri ke dalam kelompok-
kelompok yang diminta guru untuk mengerjakan
dan menjawab berbagai pertanyaan yang ada
dalam LKS.

e. Siswa menerima LKS yang dibagikan guru.

Guru melakukan langkah pendahuluan
dengan penjelasan indikator,
memotivasi siswa dengan gambar,
klarifikasi, membagi kelompok,
apersepsi tidak nampak

Kegiatan Inti (60 menit)
a. Siswa membaca dan mendiskusikan serta

mengerjakan tugas-tugas dalam buku PKn
b. Siswa dengan difasilitasi oleh guru

mendiskusikan buku PKn
c. Siswa menyimak dan mencermati uraian materi

pokok norma-norma yang ada dalam masyarakat,
khususnya sub tentang macam-macam norma
yang ada dalam masyarakat

d. Siswa menyimak penjelasan dan klarifikasi guru
mengenai konsep-konsep inti yang berkaitan
dengan sumber, sanksi, dan ruang lingkup
norma-norma yang ada dalam masyarakat.

e. Siswa berperan secara aktif dalam kegiatan tanya
jawab kelas yang difasilitasi oleh guru.

f. Siswa mengerjakan tugas-tugas kelompok.

Strategi dilakukan dengan metode
membaca, berdiskusi, mengerjakan
tugas, tanya jawab, mengerjakan tugas
secara kelompok

Kegiatan Penutup
a. Siswa dengan dibimbing dan difasilitasi guru

membuat rangkuman materi tentang sumber,
sanksi, dan ruang lingkup norma-norma yang
ada dalam masyarakat.

b. Siswa mencatat tugas-tugas kegiatan yang
diberikan guru

Langkah penutupan sesuai dengan
prosedur, rangkuman tugas bersama
siswa dan penugasan



PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 3333
Pendahuluan (10 menit)
a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang

indikator yang akan dicapai melalui kegiatan
pembelajaran tentang sumber-sumber norma dan
kekuatan mengikat norma yang ada dalam
masyarakat.

b. Siswa mencermati skema, bagan atau gambar-
gambar yang disajikan guru, baik yang dibuatnya
sendiri maupun yang diambil media massa.
Setelah itu siswa menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang dikemukakan guru berkenaan
dengan gambar-gambar tersebut.

c. Siswa menyimak penjelasan atau klarifikasi guru
tentang jawaban-jawaban yang diberikan siswa.

Guru melakukan langkah pendahuluan,
dengan penyampaian tujuan,
memotivasi siswa, namun persepsi
tidak nampak

Kegiatan Inti (60 menit)
a. Siswa membaca dan mendiskusikan serta

mengerjakan tugas-tugas buku PKn
b. Siswa dengan difasilitasi oleh guru

mendiskusikan dan membahas buku PKn
c. Siswa menyimak dan mencermati uraian materi

pokok sumber-sumber norma dan kekuatan
mengikat norma yang ada dalam masyarakat.

d. Siswa dengan difasilitasi guru mengerjakan dan
mendiskusikan soal-soal yang ada dalam buku
siswa dan buku PKn.

e. Siswa menyimak penjelasan dan klarifikasi guru
mengenai konsep-konsep inti yang berkaitan
dengan sumber-sumber dan kekuatan mengikat
norma yang ada dalam masyarakat.

f. Siswa berperan secara aktif dalam kegiatan tanya
jawab kelas yang difasilitasi oleh guru.

g. Siswa mengerjakan tugas-tugas kelompok.
h. Siswa mempresentasikan hasil tugas kelompok

Strategi pembelajran dilakukan dengan
metode membaca, berdikusi,
mengerjakan tugas, tanya jawab dan
mengerjakan tugas secara kelompok,
namun media yang digunakan hanya
buku teks

Kegiatan Penutup (10 menit)
a. Siswa dengan dibimbing dan difasilitasi guru

membuat rangkuman materi tentang sumber,
sanksi, dan ruang lingkup norma-norma yang
ada dalam masyarakat.

b. Siswa mencatat tugas-tugas kegiatan yang
diberikan guru.

Sesuai dengan langkah-langkah
penutupan, rangkuman materi bersama
siswa dan penugasan

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 4444
Pendahuluan (10 menit)
a. Siswa menyimak penjelasan guru tentang

indikator yang akan dicapai melalui kegiatan
pembelajaran tentang pelaksanaan sanksi

Guru melakukan langkah pendahuluan
dengan penjelasan indikator,
memotivasi siswa dengan gambar,
klarifikasi, membagi kelompok,



terhadap pelaku pelanggaran norma yang ada
dalam masyarakat.

b. Siswa mencermati skema, bagan atau gambar-
gambar yang disajikan guru, baik yang dibuatnya
sendiri maupun yang diambil media massa.
Setelah itu siswa menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang dikemukakan guru berkenaan
dengan gambar-gambar tersebut.

c. Siswa menyimak penjelasan atau klarifikasi guru
tentang jawaban-jawaban yang diberikan siswa.

d. Siswa membagi diri ke dalam kelompok-
kelompok yang diminta guru untuk mengerjakan
dan menjawab berbagai pertanyaan yang ada
dalam buku PKn.

apersepsi tidak nampak

Kegiatan Inti (60 menit)
a. Siswa membaca dan spesial mendiskusikan serta

mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam buku
PKn.

b. Siswa dengan difasilitasi oleh guru
mendiskusikan dan membahas buku PKn

c. Siswa menyimak dan mencermati uraian materi
pokok jenis-jenis sanksi yang diberikan terhadap
pelanggar norma.

d. Siswa dengan difasilitasi guru mengerjakan dan
mendiskusikan soal-soal yang ada dalam buku
PKn.

e. Siswa menyimak penjelasan dan klarifikasi guru
mengenai konsep-konsep inti yang berkaitan
dengan jenis-jenis dan pelaksanaan sanksi
terhadap pelanggar norma yang ada dalam
masyarakat.

f. Siswa berperan secara aktif dalam kegiatan tanya
jawab kelas yang difasilitasi oleh guru.

g. Siswa mengerjakan tugas-tugas kelompok.
h. Siswa mempresentasikan hasil tugas kelompok

Strategi dilakukan dengan metode
membaca, berdiskusi, mengerjakan
tugas, tanya jawab, mengerjakan tugas
secara kelompok

Kegiatan Penutup (10 menit)
a. Siswa dengan dibimbing dan difasilitasi guru

membuat rangkuman materi tentang sumber,
sanksi, dan ruang lingkup norma-norma yang
ada dalam masyarakat.

b. Siswa mencatat tugas-tugas kegiatan yang
diberikan guru.

Langkah penutupan sesuai dengan
prosedur, perangkuman materi bersama
siswa, dan penugasan



SMPSMPSMPSMP NEGERINEGERINEGERINEGERI 15151515 ANALISISANALISISANALISISANALISIS KARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIK
PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 1111
Kegiatan Pendahuluan
a. Apersepsi
Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)

b. Memotivasi
Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan
memberikan pertanyaan tentang materi yang akan
diajarkan.

c. Memberikan informasi tentang kompetensi yang
akan dicapai.

Sesuai dengan langkah-langkah
pendahuluan terdiri dari apersepsi,
motivasi dan penyampaian tujuan

Kegiatan Inti
1) Eksplorasi
• Guru menjelaskan pengertian norma, kebiasaan,

adat-istiadat, dan peraturan. Secara dapat
dipercaya (trustworthines), rasa hormat dan
perhatian (respect), tekun (diligence), serta jujur
(fairness).

• Mengadakan kajian referensi tentang norma-
norma, kebiasaan dan istiadat di masyarakat.
Secara dapat dipercaya (trustworthines), rasa
hormat dan perhatian (respect), tekun
(diligence), serta jujur (fairness).

2) Elaborasi
• Membagi siswa dalam kelompok
• Meminta siswa berpresentasi di depan kelas.
• Meminta tanggapan dari kelompok lain
3) Konfirmasi
• Guru mengklarifikasi tentang hakikat norma

dalam masyarakat

Strategi dilakukan sesuai tahapan
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi
dengan menggunakan metode ceramah,
mengkaji referensi, diskusi kelompok,
presentasi, tanya jawab, dan klarifikasi
guru. Media yang digunakan hanya
referensi.

Kegiatan Penutup
a. Mengadakan post test
b. Guru memberi tugas rumah kepada siswa (secara

berkelompok) untuk mempersiapkan materi
selanjutnya.

Langkah penutupan dilakukan tanpa
melakukan perangkuman materi
bersama siswa.

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 2222
Kegiatan Pendahuluan
a. Apersepsi

Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)

b. Memotivasi
Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan
memberikan pertanyaan tentang materi yang
akan diajarkan.

c. Memberikan informasi tentang kompetensi yang

Sesuai dengan langkah-langkah
pendahuluan terdiri dari apersepsi,
motivasi dan penyampaian tujuan



akan dicapai.
Kegiatan Inti
1) Eksplorasi
• Guru menjelaskan tujuan norma
2) Elaborasi
• Melakukan kajian referensi dan mendiskusikan

tentang macam-macam norma dan sanksinya.
• Meminta siswa siswa berpresentasi di depan

kelas.
• Meminta tanggapan dari kelompok lain
3) Konfirmasi
• Guru mengklarifikasi tentang macam-macam

norma dan sanksinya

Strategi dilakukan sesuai tahapan
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi
dengan menggunakan metode ceramah,
mengkaji referensi, diskusi kelompok,
presentasi, tanya jawab, dan klarifikasi
guru. Media yang digunakan hanya
referensi.

Kegiatan Penutup
a. Mengadakan post test
b. Guru memberi tugas pengamatan terhadap

penerapan norma di sekolah untuk
dipresentasikan pada minggu berikutnya.

Langkah penutupan dilakukan tanpa
melakukan perangkuman materi
bersama siswa, langsung pemberian
postest dan tugas pengamatan

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 3333
Kegiatan Pendahuluan
a. Apersepsi

Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)

b. Memotivasi
Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan
memberikan pertanyaan tentang materi yang
akan diajarkan.

c. Memberikan informasi tentang kompetensi yang
akan dicapai.

Langkah pendahuluan dengan
apersepsi, motivasi dan tujuan.

Kegiatan Inti
1) Eksplorasi
• Guru menjelaskan pengertian norma dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara; menguraikan macam-macam norma

2) Elaborasi
• Mengatur kelompok diskusi
• Meminta siswa mempresentasikan hasil

pengamatan penerapan norma di sekolah
3) Konfirmasi
• Guru mengklarifikasi dan menyimpulkan

pentingnya penerapan norma

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan metode ceramah, diskusi
kelompok, presentasi hasil tugas
pengamatan penerapan norma di
sekolah, klarifikasi. Tidak menjelaskan
presentasi menggunakan media apa.

Kegiatan Penutup
a. Mengadakan post tes
b. Memberi tugas rumah untuk mempersiapkan

materi berikutnya

Kegiatan penutup dilakukan tanpa
merangkum materi pelajaran bersama
siswa, posttest dan penugasan



SMPSMPSMPSMP NEGERINEGERINEGERINEGERI 30303030 KARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIK
Pertemuan 1
Langkah pendahuluan
a. Apersepsi

Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan, kelas, dan lain-lain)

b. Memotivasi
Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan
memberikan pertanyaan tentang materi yang
akan diajarkan.

c. Memberikan informasi tentang kompetensi yang
akan dicapai.

Langkah pendahuluan sesuai, terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
tujuan

Langkah Inti
Eksplorasi
� Guru menjelaskan pengertian norma, kebiasaan,
adat istiadat, dan peraturan. Secara Dapat
dipercaya (Trustworthines), Rasa hormat dan
perhatian (respect), Tekun (diligence ), Jujur
(fairne )

� Mengadakan kajian referensi tentang norma-
norma kebiasaan dan adat istiadat di masyarakat
Secara Dapat dipercaya (Trustworthines), Rasa
hormat dan perhatian (respect), Tekun (diligenc ),
Jujur (fairnes) serta Kewarganegaraan
(citizenship )

2). Elaborasi
� Membagi siswa dalam kelompok.
� Meminta siswa berpresentasi di depan kelas.
� Meminta tanggapan dari kelompok lain.
3) Konfirmasi
Guru mengklarifikasi tentang hakikat norma dalam
masyarakat.

Strategi menggunakan metode
ceramah, kajian referensi, diskusi
kelompok, presentasi, tanya jawab, dan
klarifikasi. Tidak jelas tentang media
yang digunakan

Langkah Penutup
a. Mengadakan post test.
b. Guru memberi tugas rumah kepada siswa (secara
berkelompok) untuk mempersiapkan materi
selanjutnya.

Langkah penutup dilakukan tanpa
kegiatan merangkum materi bersama
siswa, langsung postest dan tugas
rumah

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 2222
Langkah Pendahuluan
a. Apersepsi

Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran

Langkah pendahuluan sesuai, terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
tujuan



(absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)
b. Memotivasi

Melakukan penjajakan kesiapan belajar siswa
dengan memberikan pertanyaan tentang materi
minggu sebelumnya.

c. Memberikan informasi tentang kompetensi yang
akan dicapai.

Langkah Inti
1). Eksplorasi
� Guru menjelaskan tujuan norma.
2). Elaborasi
� Melakukan kajian referensi dan mendiskusikan

tentang macam-macam norma dan sanksinya.
� Meminta siswa berpresentasi di depan kelas.
� Meminta tanggapan dari kelompok lain.
3) Konfirmasi
� Guru mengklarifikasi tentang macam-macam

norma dan sanksinya.

Strategi menggunakan metode
ceramah, kajian referensi, diskusi
kelompok, presentasi, tanya jawab, dan
klarifikasi. Tidak jelas tentang media
yang digunakan

Langkah Penutup
a. Mengadakan post test.
b. Memberi tugas berupa pengamatan terhadap

penerapan norma di sekolah untuk
dipresentasikan pada minggu berikutnya.

Langkah penutup dilakukan tanpa
kegiatan merangkum materi bersama
siswa, langsung postest dan tugas
rumah

Pertemuan 3
Langkah Pendahuluan
a. Apersepsi

Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)

b. Memotivasi
Melakukan penjajakan kesiapan belajar siswa
dengan memberikan pertanyaan tentang tugas
yang diberikan.

c. Memberikan informasi tentang kompetensi yang
akan dicapai.

Langkah pendahuluan sesuai, terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
tujuan

Langkah Inti
1). Eksplorasi
� Guru menjelaskan pengertian norma dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;menguraikan macam-macam norma.

Strategi menggunakan metode
ceramah, kajian referensi, diskusi
kelompok, presentasi, tanya jawab, dan
klarifikasi. Tidak jelas tentang media
yang digunakan



2). Elaborasi
� Mengatur kelompok diskusi.
� Meminta siswa mempresentasikan hasil

pengamatan penerapan norma di sekolah.
3) Konfirmasi
� Guru mengklarifikasi dan menyimpulkan

pentingnya penerapan norma.
Langkah Penutup
a. Mengadakan post test
b. Memberi tugas rumah untuk mempersiapkan

materi berikutnya

Langkah penutup dilakukan tanpa
kegiatan merangkum materi bersama
siswa, langsung postest dan tugas
rumah

2) KD 2

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.114.114.114.11
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik StrategiStrategiStrategiStrategi PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran KDKDKDKD 2222

SEKOLAHSEKOLAHSEKOLAHSEKOLAH ANALISISANALISISANALISISANALISIS KARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIK
SMP NEGERI 3

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 1111
Langkah Pendahuluan
a. Apersepsi

Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi,
kebersihan kelas, dll)

b. Memotivasi
Pejajagan kesiapan belajar siswa dengan
memberikan pertanyaan tentang materi yang
akan diajarkan

c. Informasi kompetensi yang akan dicapai

Langkah pendahuluan sesuai terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
kompetensi

Langkah Inti
a. Penjelasan konsep tentang pengertian hukum

dikaitkan dengan perilaku manusia dalam hidup
bermasyarakat

b. Membagi siswa menjadi 10 kelompok
c. Masing-masing kelompok diberikan tugas untuk

menelaah melalui kajian pustaka, mengenai
pembagian hukum menurut fungsinya,
bentuknya serta hukum menurut isinya

d. Masing-masing kelompok diberikan kesempatan
untuk mempresentasikan hasil telaahannya

e. Kelompok lain menanggapinya
f. Klarifikasi dari guru tentang pemahaman

pemahaman pembagian hukum

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan metode ceramah, tugas
kelompok, presentasi tugas kelompok,
tanya jawab, dan klarifikasi guru. Tidak
menunjukkan presentasi menggunakan
media apa.

Langkah Penutup
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi untuk

Langkah penutup sesuai, dengan
perangkuman materi bersama siswa,



memantapkan pemahaman materi yang sudah
dipelajari

b. Mengadakan post test
c. Memberi tugas rumah secara berkelompok guna

mempersiapkan materi yang akan datang berupa
telaah buku, berkaitan dengan pembagian hukum
menurut isinya, pentingnya norma hukum dalam
kehidupan bernegara. Tujuan dan fungsi
ditetapkannya hukum dalam suatu negara

posttest dan penugasan

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 2222
Langkah Pendahuluan
a. Apersepsi

Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi,
kebersihan kelas, dll)

b. Memotivasi
Pejajagan kesiapan belajar siswa dengan
memberikan pertanyaan tentang materi yang
akan diajarkan

c. Informasi kompetensi yang akan dicapai

Langkah pendahuluan sesuai terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
kompetensi

Langkah Inti
a. Masing-masing kelompok diberikan kesempatan

untuk mempresentasikan hasil diskusinya
b. Kelompok lain menanggapinya
c. Klarifikasi dari guru tentang materi yang telah

didiskusikan oleh masing-masing kelompok

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan metode tugas kelompok,
presentasi tugas kelompok, tanya
jawab, dan klarifikasi guru. Tidak
menunjukkan presentasi menggunakan
media apa.

Langkah Penutup
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi untuk

memantapkan pemahaman materi yang sudah
dipelajari

b. Mengadakan post test
c. Memberikan tugas kelompok di luar kelas guna

mempersiapkan materi yang akan datang berupa
laporan hasil pengamatan tentang pelanggaran
terhadap tata tertib sekolah oleh siswa dalam
rentang waktu satu minggu

Langkah penutup sesuai, dengan
perangkuman materi bersama siswa,
posttest dan penugasan

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 3333
Langkah Pendahuluan
a. Apersepsi

Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi,
kebersihan kelas, dll)

b. Memotivasi
Pejajagan kesiapan belajar siswa dengan
memberikan pertanyaan tentang materi yang
akan diajarkan

c. Informasi kompetensi yang akan dicapai

Langkah pendahuluan sesuai terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
kompetensi



Langkah Inti
a. Penjelasan tentang pelaksanaan diskusi

kelompok
b. Setiap kelompok mempersiapkan laporan hasil

pengamatan di sekolah tentang pelanggaran
terhadap tata tertib sekolah oleh siswa

c. Masing-masing kelompok diberikan kesempatan
untuk mempresentasikan hasil pengamatannya

d. Kelompok lain menanggapinya
e. Klarifikasi dari guru tentang dampak

pelanggaran terhadap tata tertib sekolah

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan metode ceramah, tugas
kelompok, presentasi tugas kelompok,
tanya jawab, dan klarifikasi guru. Tidak
menunjukkan presentasi menggunakan
media apa.

Langkah Penutup
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi untuk

memantapkan pemahaman materi yang sudah
dipelajari

b. Mengadakan post test
c. Memberi tugas rumah guna mempersiapkan

materi yang akan datang berupa telaah buku di
rumah masing-masing secara individual
berkaitan dengan materi sesuai dengan
kompetensi dasarkan yang akan dipelajari

Langkah penutup sesuai, dengan
perangkuman materi bersama siswa,
posttest dan penugasan telaah buku

SMP NEGERI 15 KARAKTERISTIK
PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 1111
Langkah Pendahuluan
a. Apersepsi
Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)

b. Memotivasi
Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan
memberikan pertanyaan tentang materi yang akan
diajarkan.

c. Memberikan informasi tentang kompetensi yang
akan dicapai.

Langkah pendahuluan sesuai terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
kompetensi

Langkah Inti
1) Eksplorasi
• Guru menjelaskan konsep tentang pengertian

hukum dikaitkan dengan perilaku manusia dalam
hidup bermasyarakat.

2) Elaborasi
• Membagi siswa menjadi 8 kelompok
• Masing-masing kelompok diberikan tugas untuk

menelaah penggolongan hukum menurut

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan metode ceramah, tugas
kelompok, presentasi tugas kelompok,
tanya jawab, dan klarifikasi guru. Tidak
menunjukkan presentasi menggunakan
media apa.



fungsinya, bentuknya, serta hukum menurut
isinya melalui kajian pustaka.

• Masing-masing kelompok diberikan kesempatan
untuk mempresentasikan hasil telaahannya.

• Kelompok lain diminta untuk menanggapi
presentasi tersebut.

• Guru mengklarifikasi tentang pemahaman
pembagian hukum

3) Konfirmasi
• Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum

diketahui siswa
• Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan
dan penyimpulan

Langkah Penutup
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi untuk

memantapkan pemahaman materi yang telah
dipelajari

b. Mengadakan post test
c. Guru memberi tugas rumah kepada siswa (tugas

kelompok) untuk mempersiapkan materi yang
akan datang berupa telaah buku yang berkaitan
dengan pembagian hukum menurut isinya,
pentingnya norma hukum dalam kehidupan
bernegara, serta tujuan dan fungsi ditetapkannya
hukum dalam suatu negara.

Langkah penutup sesuai, dengan
perangkuman materi bersama siswa,
posttest dan penugasan kelompok
untuk menelaah buku

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 2222
Langkah Pendahuluan
a. Apersepsi

Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)

b. Memotivasi
Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan
memberikan pertanyaan tentang materi yang
akan diajarkan.

c. Memberikan informasi tentang kompetensi yang
akan dicapai.

Langkah pendahuluan sesuai terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
kompetensi

Langkah Inti
1) Eksplorasi
• Guru menjelaskan pembagian hukum menurut

bentuknya
2) Elaborasi
• Masing-masing kelompok diberikan kesempatan

untuk mempresentasikan hasil diskusinya
• Kelompok lain menanggapi presentasi tersebut
• Guru mengklarifikasi materi yang telah

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan metode ceramah, tugas
kelompok, presentasi tugas kelompok,
tanya jawab, dan klarifikasi guru. Tidak
menunjukkan presentasi menggunakan
media apa.



didiskusikan oleh masing-masing kelompok
3) Konfirmasi
• Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum

diketahui siswa
• Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan
dan penyimpulan.

Langkah Penutup
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi untuk
memantapkan pemahaman materi yang sudah
dipelajari

b. Mengadakan post test
c. Guru memberi tugas kelompok di luar kelas untuk
mempersiapkan materi yang akan datang berupa
laporan hasil pengamatan tentang pelanggaran
tata tertib sekolah oleh siswa dalam rentang
waktu satu minggu.

Langkah penutup sesuai, dengan
perangkuman materi bersama siswa,
posttest dan penugasan laporan
pengamatan tentang pelanggaran tata
tertib sekolah

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 3333
Langkah Pendahuluan
a. Apersepsi
Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)

b. Memotivasi
Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan
memberikan pertanyaan tentang materi yang akan
diajarkan.

c. Memberikan informasi tentang kompetensi yang
akan dicapai.

Langkah pendahuluan sesuai terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
kompetensi

Langkah Inti
1) Eksplorasi
• Guru menjelaskan pentingnya norma hukum
dalam kehidupan bernegara

2) Elaborasi
• Menjelaskan pelaksanaan diskusi kelompok
• Setiap kelompok mempersiapkan laporan hasil
pengamatan di sekolah tentang pelanggaran
terhadap tata tertib sekolah oleh siswa.

• Masing-masing kelompok diberikan kesempatan
untuk mempresentasikan hasil pengamatannya

• Kelompok lain menanggapi presentasi tersebut
• Guru mengklarifikasi dampak pelanggaran
terhadap tata tertib sekolah

3) Konfirmasi
• Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum
diketahui siswa

• Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan metode ceramah, diskusi
kelompok, presentasi tugas pengamatan
kelompok, tanya jawab, dan klarifikasi
guru. Tidak menunjukkan presentasi
menggunakan media apa.



kesalahan pemahaman, memberikan penguatan
dan penyimpulan

Langkah Penutup
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi untuk
memantapkan pemahaman materi yang telah
dipelajari

b. Mengadakan post test
c. Memberi tugas rumah untuk mempersiapkan
materi yang akan datang berupa telaah buku
secara individual berkaitan dengan materi sesuai
dengan kompetensi dasar yang dipelajari.

Langkah penutup sesuai, dengan
perangkuman materi bersama siswa,
posttest dan penugasan telaah buku

SMP NEGERI 30 ANALISIS KARAKTERISTIK
PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 1111
Langkah Pendahuluan
a. Apersepsi

Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan, kelas, dan lain-lain)

b. Memotivasi
Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan
memberikan pertanyaan tentang materi yang
akan diajarkan.

c. Memberikan informasi tentang kompetensi yang
akan dicapai.

Langkah pendahuluan sesuai terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
kompetensi

Langkah Inti
1). Eksplorasi
� Guru Penjelasan konsep tentang pengertian

hukum dikaitkan dengan perilaku manusia
dalam hidup bermasyarakat.

2). Elaborasi
� Membagi siswa menjadi 8 kelompok.
� Masing-masing kelompok diberikan tugas untuk

menelaah penggolongan hukum menurut
fungsinya, bentuknya, serta hukum menurut
isinya melalui kajian pustaka.

� Masing-masing kelompok diberikan kesempatan
untuk mempresentasikan hasil telaahannya.

� Kelompok lain diminta untuk menanggapi
presentasi tersebut.

� Guru mengklarifikasi tentang pemahaman
pembagian hukum.

3) Konfirmasi
� Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum

diktahui siswa
� Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan metode ceramah, tugas
kelompok, presentasi tugas kelompok,
tanya jawab, dan klarifikasi guru. Tidak
menunjukkan presentasi menggunakan
media apa.



dan penyimpulan
Langkah Penutup
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi untuk

memantapkan pemahaman materi yang telah
dipelajari.

b. Mengadakan post test.
c. Guru memberi tugas rumah kepada siswa (tugas

kelompok) untuk mempersiapkan materi yang
akan datang berupa telaah buku yang berkaitan
dengan pembagian hukum menurut isinya,
pentingnya norma hukum dalam kehidupan
bernegara, serta tujuan dan fungsi ditetapkannya
hukum dalam suatu negara.

Langkah penutup sesuai, dengan
perangkuman materi bersama siswa,
posttest dan penugasan telaah buku

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 2222
Langkah Pendahuluan
a. Apersepsi

Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)

b. Memotivasi
Melakukan penjajakan kesiapan belajar siswa
dengan memberikan pertanyaan tentang materi
yang telah diajarkan.

c. Memberikan informasi tentang kompetensi yang
akan dicapai.

Langkah pendahuluan sesuai terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
kompetensi

Langkah Inti
1). Eksplorasi
� Guru menjelaskan pembagian hukum menurut

bentuknya.
2). Elaborasi
� Masing-masing kelompok diberikan kesempatan

untuk mempresentasikan hasil diskusinya
� Kelompok lain menanggapi presentasi tersebut.
� Guru mengklarifikasi guru materi yang telah

didiskusikan oleh masing-masing kelompok.
3) Konfirmasi
� Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum

diketahui siswa
� Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan
dan penyimpulan

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan metode ceramah, tugas
kelompok, presentasi tugas kelompok,
tanya jawab, dan klarifikasi guru. Tidak
menunjukkan presentasi menggunakan
media apa.

Langkah Penutup
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi untuk

memantapkan pemahaman materi yang sudah
dipelajari.

b. Mengadakan post test.
c. Memberikan tugas kelompok di luar kelas untuk

Langkah penutup sesuai, dengan
perangkuman materi bersama siswa,
posttest dan penugasan melakukan
pengamatan pelanggaran tata tertib
sekolah oleh siswa.



mempersiapkan materi yang akan datang berupa
laporan hasil pengamatan tentang pelanggaran
terhadap tata tertib sekolah oleh siswa dalam
rentang waktu satu minggu.

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 3333
Langkah Pendahuluan
a. Apersepsi

Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)

b. Memotivasi
Melakukan penjajakan kesiapan belajar siswa
dengan memberikan pertanyaan tentang materi
yang telah dan akan diajarkan.

c. Memberikan informasi tentang kompetensi yang
akan dicapai.

Langkah pendahuluan sesuai terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
kompetensi

Langkah Inti
1). Eksplorasi
� Guru menjelaskan pentingnya norma hukum

dalam kehidupan bernegara
2). Elaborasi
� Menjelaskan pelaksanaan diskusi kelompok.
� Setiap kelompok mempersiapkan laporan hasil

pengamatan di sekolah tentang pelanggaran
terhadap tata tertib sekolah oleh siswa.

� Masing-masing kelompok diberikan kesempatan
untuk mempresentasikan hasil pengamatannya.

� Kelompok lain menanggapi presentasi tersebut.
� Guru mengklarifikasi dampak pelanggaran

terhadap tata tertib sekolah.
3) Konfirmasi
� Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum

diketahui siswa
� Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan
dan penyimpulan

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan metode ceramah, diskusi
kelompok, presentasi laporan tugas
kelompok, tanya jawab, dan klarifikasi
guru. Tidak menunjukkan presentasi
menggunakan media apa.

Langkah Penutup
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi untuk

memantapkan pemahaman materi yang telah
dipelajari.

b. Mengadakan post test
c. Memberi tugas rumah untuk mempersiapkan

materi yang akan datang berupa telaah buku
secara individual berkaitan dengan materi sesuai
dengan kompetensi dasar yang akan dipelajari.

Langkah penutup sesuai, dengan
perangkuman materi bersama siswa,
posttest dan penugasan telaah buku
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SMP NEGERI 3 ANALISIS KARAKTERISTIK
PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 1111
Langkah Pendahuluan
a. Apersepsi

Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi,
kebersihan kelas, dll)

b. Memotivasi
Pejajagan kesiapan belajar siswa dengan
memberikan pertanyaan tentang materi yang
akan diajarkan

c. Informasi kompetensi yang akan dicapai

Langkah pendahuluan sesuai terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
kompetensi

Langkah Inti
a. Membagi siswa menjadi 8 kelompok
b. Masing-masing kelompok diberikan tugas untuk

memerankan penerapan norma kesopanan,
norma agama, dan norma hukum dalam
kehidupan keluarga, sekolah, maupu masyarakat.
Dalam norma kesopanan, misalnya dalam
berbicara, menghormati orang yang lebih tua,
atau contoh kesopanan lainnya. Dalam norma
hukum, misalnya memerankan orang yang
melanggar hukum, dan akibatnya (misal jika
merokok, narkoba dan lainnya). Kemudian
memberikan solusi yang tepat menurut norma
hukum. Peristiwa yang diperankan supaya
menarik minat dalam KBM diupayakan yang
seaktual mungkin

c. Masing-masing kelompok diberikan kesempatan
untuk memerankan adegan penerapan norma
tersebut selama 7 menit

d. Kelompok lain menanggapinya

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan metode diskusi kelompok,
bermain peran, dan tanya jawab

Langkah Penutup
a. Dengan bimbingan guru, masing-masing wakil

kelompok memberikan refleksi terhadap peran
yang telah ditampilkan

b. Mengadakan post test
c. Memberi tugas rumah secara berkelompok guna

mempersiapkan materi yang akan datang berupa
klipping dari surat kabar tentang akibat jika
melanggar norma yang berlaku dalam
masyarakat (norma kesopanan, norma agama,
norma hukum)

Langkah penutup dilakukan dengan
refeksi siswa, tanpa melakukan
penyimpulan terhadap peran yang
dimainkan, posttest dan penugasan
klipping surat kabar tentang
pelanggaran norma.



PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 2222
Langkah Pendahuluan
a. Apersepsi

Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi,
kebersihan kelas, dll)

b. Memotivasi
Pejajagan kesiapan belajar siswa dengan
memberikan pertanyaan tentang materi yang
akan diajarkan

c. Informasi kompetensi yang akan dicapai

Langkah pendahuluan sesuai terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
kompetensi

Langkah Inti
a. Masing-masing kelompok diberikan kesempatan

untuk mempresentasikan hasil tugasnya
b. Kelompok lain menanggapinya
c. Klarifikasi dari guru tentang materi yang telah

dipresentasikan oleh masing-masing kelompok

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan presentasi laporan tugas
kelompok, tanya jawab, dan klarifikasi
guru. Tidak menunjukkan presentasi
menggunakan media apa.

Langkah Penutup
a. Dengan bimbingan guru, masing-masing wakil

kelompok memberikan refleksi terhadap materi
yang telah ditampilkan oleh masing-masing
kelompok

b. Mengadakan post test
c. Memberi tugas rumah berupa telaah materi yang

akan dipelajari pada minggu berikutnya

Langkah penutup dilakukan dengan
refeksi siswa, tanpa melakukan
penyimpulan terhadap materi yang
ditampilkan, posttest dan penugasan
telaah materi

SMP NEGERI 15 ANALISIS KARAKTERISTIK
PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 1111
Langkah Pendahuluan
a. Apersepsi
Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)

b. Memotivasi
Melakukan penjajakan kesiapan belajar siswa
dengan memberikan pertanyaan tentang materi
yang diajarkan

c. Memberikan informasi tentang kompetensi yang
akan dicapai

Langkah pendahuluan sesuai terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
kompetensi

Langkah Inti
1) Eksplorasi

a. Guru menjelaskan pentingnya penerapan
norma kesopanan dalam kehidupan di
sekolah antara siswa dengan personel
sekolah, antarsesama siswa

b. Membagi siswa dalam 8 kelompok

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan metode ceramah, kelompok
bermain peran, dan tanya jawab,
pelurusan, penguatan dan penyimpulan



2) Elaborasi
a. Masing-masing kelompok diberikan tugas

untuk memerankan penerapan norma
kesopanan, norma agama, dan norma hukum
dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun
masyarakat. Sebagai contoh, dalam norma
kesopanan, misalnya saat berbicara,
menghormati orang yang lebih tua, atau
contoh kesopanan lainnya. Dalam norma
hukum, misalnya memainkan peran orang
yang melanggar hukum dan akibatnya
(merokok, terlibat narkoba, dan lain-lain).
Kemudian memberikan solus iyang tepat
menurut norma hukum. Upayakan peristiwa
yang diangkat aktual agar menarik minat
dalam KBM.

b. Masing-masing kelompok diberikan
kesempatan untuk memerankan adegan
penerapan norma tersebut selama 7 menit.

c. Kelompok lain menanggapi pemeranan
tersebut

3) Konfirmasi
a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang

belum diketahui siswa
b. Guru bersama siswa bertanya jawab

meluruskan kesalahan pemahaman,
memberikan penguatan dan penyimpulan.

Langkah Penutup
a. Dengan bimbingan guru, masing-masing wakil

kelompok memberikan refleksi terhadap peran
yang telah ditampilkan.

b. Mengadakan post test
c. Memberikan tugas untuk mengamati

pelaksanaan norma di lingkungan sekolah,
membuat hasil pengamatan, dan
mempresentasikan di depan kelas.

Langkah penutup dilakukan dengan
refleksi siswa, posttest dan penugasan
mengamati pelaksanaan norma di
lingkungan sekolah, hasilnya
dipresentasikan minggu depan

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 2222
Langkah Pendahuluan
a. Apersepsi

Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)

b. Memotivasi
Melakukan penjajakan kesiapan belajar siswa
dengan memberikan pertanyaan tentang materi
yang telah diajarkan.

c. Memberikan informasi tentang kompetensi yang

Langkah pendahuluan sesuai terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
kompetensi



akan dicapai
Langkah Inti
1) Eksplorasi
� Guru menjelaskan pentingnya akibat jika

melanggar norma dalam kehidupan
masyarakat

2) Elaborasi
a. Masing-masing kelompok diberikan

kesempatan untuk mempresentasikan hasil
diskusinya

b. Kelompok lain menanggapi presentasi
tersebut

c. Guru mengklarifikasi materi yang telah
dipresentasikan oleh masing-masing
kelompok

3) Konfirmasi
a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang

belum diketahui siswa
b. Guru bersama siswa bertanya jawab

meluruskan pemahaman, memberikan
penguatan dan penyimpulan.

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan metode ceramah, presentasi
kelompok, tanya jawab, klarifikasi,
pelurusan, penguatan dan penyimpulan

Langkah Penutup
a. Dengan bimbingan guru, masing-masing wakil

kelompok memberikan refleksi terhadap materi
yang ditampilkan oleh masing-masing
kelompok.

b. Mengadakan post test
c. Memberikan tugas berupa telaah materi yang

akan dipelajari pada minggu berikutnya

Langkah penutup dilakukan dengan
refleksi siswa, posttest dan penugasan
telaah materi

SMP NEGERI 30 ANALISIS KARAKTERISTIK
PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 1111
Langkah Pendahuluan
1. Apersepsi
Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)

2. Memotivasi
Melakukan penjajakan kesiapan belajar siswa
dengan memberikan pertanyaan tentang materi
yang diajarkan

3. Memberikan informasi tentang kompetensi yang
akan dicapai

Langkah pendahuluan sesuai terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
kompetensi

Langkah Inti
1. Eksplorasi

a. Guru menjelaskan pentingnya penerapan
norma kesopanan dalam kehidupan di sekolah

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan metode ceramah, kelompok
bermain peran, tanya jawab, penguatan
dan penyimpulan



antara siswa dengan personel sekolah,
antarsesama siswa

b. Membagi siswa dalam 8 kelompok
2. Elaborasi

a. Masing-masing kelompok diberikan tugas
untuk memerankan penerapan norma
kesopanan, norma agama, dan norma hukum
dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun
masyarakat. Sebagai contoh, dalam norma
kesopanan, misalnya saat berbicara,
menghormati orang yang lebih tua, atau
contoh kesopanan lainnya. Dalam norma
hukum, misalnya memainkan peran orang
yang melanggar hukum dan akibatnya
(merokok, terlibat narkoba, dan lain-lain).
Kemudian memberikan solusi yang tepat
menurut norma hukum. Upayakan peristiwa
yang diangkat aktual agar menarik minat
dalam KBM.

b. Masing-masing kelompok diberikan
kesempatan untuk memerankan adegan
penerapan norma tersebut selama 7 menit.

c. Kelompok lain menanggapi pemeranan
tersebut

3. Konfirmasi
a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang

belum diketahui siswa
b. Guru bersama siswa bertanya jawab

meluruskan kesalahan pemahaman,
memberikan penguatan dan penyimpulan.

Langkah Penutup
a. Dengan bimbingan guru, masing-masing wakil

kelompok memberikan refleksi terhadap peran
yang telah ditampilkan.

b. Mengadakan post test
c. Memberikan tugas untuk mengamati

pelaksanaan norma di lingkungan sekolah,
membuat hasil pengamatan, dan
mempresentasikan di depan kelas.

Langkah penutup dilakukan dengan
refleksi siswa, posttest dan penugasan
mengamati pelaksanaan norma di
lingkungan sekolah, membuat hasil
pengamatan, dan mempresentasikan di
depan kelas.

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan 2222
Langkah Pendahuluan
1. Apersepsi
Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)

2. Memotivasi
Melakukan penjajakan kesiapan belajar siswa

Langkah pendahuluan sesuai terdiri
dari apersepsi, motivasi dan informasi
kompetensi



dengan memberikan pertanyaan tentang materi
yang telah diajarkan.

3. Memberikan informasi tentang kompetensi yang
akan dicapai

Langkah Inti
1. Eksplorasi
� Guru menjelaskan pentingnya akibat jika
melanggar norma dalam kehidupan masyarakat

2. Elaborasi
a. Masing-masing kelompok diberikan
kesempatan untuk mempresentasikan hasil
diskusinya

b. Kelompok lain menanggapi presentasi tersebut
c. Guru mengklarifikasi materi yang telah
dipresentasikan oleh masing-masing kelompok

3. Konfirmasi
a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang
belum diketahui siswa

b. Guru bersama siswa bertanya jawab
meluruskan pemahaman, memberikan
penguatan dan penyimpulan.

Strategi pembelajaran dilakukan
dengan metode ceramah, presentasi
kelompok, tanya jawab, klarifikasi,
pelurusan, penguatan dan penyimpulan

Langkah Penutup
1) Dengan bimbingan guru, masing-masing wakil

kelompok memberikan refleksi terhadap materi
yang ditampilkan oleh masing-masing
kelompok

2) Mengadakan post test
3) Memberikan tugas berupa telaah materi yang

akan dipelajari pada minggu berikutnya

Langkah penutup dilakukan dengan
refleksi siswa, posttest dan penugasan
telaah materi

5. Komponen Sumber Pembelajaran

1) KD 1

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.134.134.134.13
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik SumberSumberSumberSumber PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran KDKDKDKD 1111

SMP NEGERI 3 ANALISIS KARAKTERISTIK
• Buku Paket
• Buku PKn kelas VII
• Contoh norma
• Orang tua
• Tokoh masyarakat setempat
• Artikel/berita di media massa

Menggunakan 5 sumber pembelajaran;
buku paket, buku pkn, contoh norma,
orang tua. tokoh masyarakat, dan
artikel/berita media massa

SMP NEGERI 15 ANALISIS KARAKTERISTIK
•••• Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan; untuk Menggunakan 2 sumber pembelajaran;



SMP dan MTs Kelas VII
•••• Artikel/berita di media massa

buku teks dan artikel/berita media
massa

SMP NEGERI 30 ANALISIS KARAKTERISTIK
• Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan: untuk

SMP dan MTs Kelas VII
• Artikel/berita di media massa

Menggunakan 2 sumber pembelajaran

2) KD 2

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.144.144.144.14
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik SumberSumberSumberSumber PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran KDKDKDKD 2222

SMP NEGERI 3 ANALISIS KARAKTERISTIK
• Buku Teks Siswa kelas VII
• Artikel/berita di media massa

Menggunakan 2 sumber pembelajaran

SMP NEGERI 15 ANALISIS KARAKTERISTIK
• Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan; untuk
SMP dan MTs Kelas VII

• Perilaku siswa dan guru
• Artikel/berita di media massa

Menggunakan 3 sumber pembelajaran

SMP NEGERI 30 ANALISIS KARAKTERISTIK
• Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan: untuk
SMP dan MTs Kelas VII,

• Buku Ajar Star
• Perilaku siswa dan guru
• Artikel/berita di media massa

Menggunakan 4 sumber pembelajaran

3) KD 3

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.14.14.14.15555
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik SumberSumberSumberSumber PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran KDKDKDKD 3333

SEKOLAH ANALISIS KARAKTERISTIK
SMP NEGERI 3 ANALISIS KARAKTERISTIK
1. Buku Teks Siswa kelas VII
2. Perilaku siswa dan guru
3. Artikel/berita di media massa

Menggunakan 3 sumber pembelajaran

SMP NEGERI 15 ANALISIS KARAKTERISTIK
1. Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan untuk
SMP dan MTs Kelas VII

2. Perilaku siswa dan guru
3. Artikel/berita di media massa

Menggunakan 3 sumber pembelajaran

SMP NEGERI 30
1. Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan untuk
SMP dan MTs Kelas VII

Menggunakan 3 sumber pembelajaran



2. Perilaku siswa dan guru
3. Artikel/berita di media massa

6. Komponen Penilaian

1) KD 1

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.14.14.14.16666
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian KDKDKDKD 1111

SMP NEGERI 3 ANALISIS KARAKTERISTIK
Tertulis terdiri dari
Tes Uraian
1. Jelaskan hakekat norma yang berlaku dalam

masyarakat ?
2. Jelaskan arti pentingnya norma dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara ?

3. Uraikan macam-macam norma yang berlaku
dalam masyarakat?

4. Jelaskan perbedaan norma dilihat dari sumber,
kekuatan mengikat, dan jenis sanksi yang
diberikan kepada pelanggarnya ?

5. Berikan contoh perbuatan yang menjunjung
tinggi norma yang berlaku di masyarakat

Dari 5 soal yang ditanyakan, maka 4
soal menanyakan ranah kognitif,
sementara 1 soal cendrung ke ranah
psikomotor.

Tes Pilihan Ganda
1. Apabila kita berbicara tentang kualitas

kebaikan seseorang, maka hal itu
berkaitan …..
A. materi
B. norma
C. nilai
D. moral

2. Materi nilai kesatuan, kerukunan dan
tanggung jawab, termasuk ke dalam
norma …..
A. agama
B. hukum
C. sosial
D. kesopanan

3. Norma yang sanksinya berupa menyesal
dinamakan norma
A. kesusilaan
B. kemasyarakatan
C. agama
D. kesopanan

1. Pernyataan dalam soal secara
teoritis terlalu tinggi untuk siswa
SMP kelas 1.

2. Pernyataan dalam soal yang
disajikan terlalu akademis.

3. Dari 15 soal, soal yang bernuansa
kognitif berjumlah 14, hanya soal
soal 13 bernuansa psikomotor



4. Kelebihan manusia dengan makhluk lainnya
adalah
A. bentuk fisik
B. rasa malu
C. akal pikiran
D. hati nurani

5. Manusia dapat berkreasi dan menciptakan
pakaian dengan menggunakan
A. nalurinya
B. daya pikirannya
C. rasa estetikanya
D. etika dan khayalannya

6. Dalam mewujudkan cita-citanya manusia
dihadapkan kepada …..
A. kepentingan orang lain
B. norma yang ada dalam masyarakat
C. penguasa setempat
D. saingan usahanya

7. Pada hakekatnya manusia mempunyai
dua …….
A. bahagia dan jaya
B. dihormati dan terhormat
C. menyatu dengan alam
D. sempurna dan bahagia

8. Kaidah hidup yang paling tua adalah norma..
A. kesusilaan
B. adat atau kemasyarakatan
C. agama
D. hukum

9. Norma yang jenis sanksinya berupa
pengucilan adalah …..
A. kesusilaan
B. adat atau kemasyarakatan
C. agama
D. hukum

10. Manakah di antara kaidah hidup di bawah ini
yang mempunyai sanksi paling tegas, baik di
dunia maupun di akherat ?
A. kesusilaan
B. adat atau kemasyarakatan
C. agama
D. hukum



11. Tujuan yang paling pokok adanya norma
dalam masyarakat adalah untuk mewujudkan
A. kepastian hukum
B. ketertiban dalam masyarakat
C. keadilan sosial
D. kebahagiaan bagi masyarakat

12. Perlunya hukum bagi manusia adalah ……
A. setiap manusia ingin berusaha untuk

berbuat yang terbaik bagi dirinya
B. semua kepentingan manusia telah

terwadahi dalam semua norma
C. tidak semua orang mentaati norma yang

ada di masyarakat
D. kepentingan setiap orang berbeda-beda

sesuai dengan kebutuhannya.
13. Salah satu ciri norma hukum bila

dibandingkan dengan norma lainnya adalah
A. sudah ditentukan terlebih dahulu
B. tegas dan keras
C. tidak memandang siapa yang bersalah
D. dibuat oleh lembaga kemasyarakatan

14. Contoh perbuatan di bawah ini yang
melanggar pelanggaran keempat norma …
A. mencuri
B. memberikan warisan
C. memfitnah
D. menghina tetangga

15. Norma mempunyai fungsi yang sangat
penting dalam masyarakat antara lain …
A. menegakkan keadilan
B. menegakkan kebenaran
C. menciptakan ketertiban
D. mewujudkan kebersamaan

SMP NEGERI 15 ANALISIS KARAKTERISTIK
Test Tertulis terdiri dari :
Tes Uraian
1. Jelaskan hakikat norma yang berlaku dalam

masyarakat?
2. Jelaskan arti pentingnya norma dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?
3. Uraikan macam-macam norma yang berlalu

dalam masyarakat ?
4. Jelaskan perbedaan norma dilihat dari sumber,

kekuatan mengikat, dan jenis sanksi yang
diberikan kepada pelanggarnya?

5. Berikan contoh perbuatan yang menjunjung

Dari 9 soal, terdapat 2 soal yang mirip
(2 dan 6, 3 dan 7), 8 soal menanyakan
ranah kognitif, 1 soal menanyakan
ranah psikomotor.



tinggi norma yang berlaku di masyarakat?
6. Jelaskan pentingnya norma dalam kehidupan

bermasyarakat?
7. Jelaskan macam-macam norma yang ada di

masyarakat?
8. Jelaskan sumber-sumber norma dalam

masyarakat?
9. Jelaskan sanksi pelanggaran norma kesusilaan di

masyarakat?
Tes Pilihan Ganda
1. Pengertian norma adalah …
a. aturan-aturan hukum yang berlaku dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara

b. ketentuan hukum yang tertulis secara
sistematis dan dibuat oleh pihak yang
berwenang

c. kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam
masyarakat dan berjalan sebagai aturan hidup

d. kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang
dijadikan peraturan hidup sehingga
mempengaruhi tingkah laku dalam
masyarakat.

2. Manfaat yang didapat jika seseorang patuh
terhadap norma yang berlaku adalah
a. merasa aman dalam setiap langkah hidupnya
b. mendapat penghargaan sebagai pribadi yang

baik
c. mudah memperoleh segala apa yang

diinginkan
d. selalu mendapat kesempatan untuk melakukan

sesuatu.
3. Norma yang sanksinya berupa rasa menyesal
disebut norma
a. kesusilaan
b. kemasyarakatan
c. agama
d. kesopanan

4. Kelebihan manusia dengan makhluk ciptaan
Tuhan lainnya adalah manusia dikaruniai
a. bentuk fisik yang sempurna
b. rasa malu
c. akal pikiran
d. hati nurani

5. Manusia dapat membentuk kelompok dan
menciptakan pakaian dengan

Dari 12 soal, 11 soal menanyakan
aspek kognitif, hanya soal no 2 yang
menanyakan aspek afektif



a. nalurinya
b. daya pikirnya
c. rasa estetikanya
d. etika dan khayalannya

6. Pada hakikatnya manusia mempunyai dua hasrat,
yaitu ingin
a. bahagia dan jaya
b. dihormati dan terhormat
c. menjadi satu derngan manusia lain dan alam

sekitarnya
d. sempurna dan bahagia

7. Kaidah hidup yang paling tua adalah norma
a. kesusilaan
b. adat atau kemasyarakatan
c. agama
d. hukum

8. Kaidah atau norma yang jenis sanksinya berupa
pengusiran dari kelompoknya disebut kaidah
a. kesusilaan
b. adat atau kemasyarakatan
c. agama
d. hukum

9. Di antara kaidah hidup di bawah ini, yang
mempunyai sanksi paling tegas, baik di dunia
maupun di akhirat, adalah
a. kesusilaan
b. adat atau kemasyarakatan
c. agama
d. hukum

10. Tujuan yang paling mendasar diciptakannya
kaidah atau norma dalam masyarakat adalah
untuk mewujudkan
a. kepastian hukum
b. ketertiban dalam masyarakat
c. keadilan sosial
d. kebahagiaan bagi masyarakat

11. Salah satu ciri norma hukum bila dibandingkan
dengan norma lainnya adalah dari segi sanksinya,
yaitu
a. sudah ditentukan terlebih dahulu
b. tegas dan keras
c. tidak memandang siapa yang bersalah
d. dibuat oleh lembaga kemasyarakatan

12. Norma mempunyai fungsi yang sangat penting
dalam masyarakat, yaitu untuk
a. menegakkan keadilan



b. menegakkan kebenaran
c. menciptakan ketertiban
d. mewujudkan kebersamaan

SMP NEGERI 30 ANALISIS KARAKTERISTIK
1. Jelaskan hakikat norma yang berlaku dalam

masyarakat!
2. Jelaskan arti pentingnya norma dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara!

3. Uraikanlah macam–macam norma yang berlaku
dalam masyarakat!

4. Jelaskan perbedaan norma dilihat dari sumber,
kekuatan mengikat, dan jenis sanksi yang
diberikan kepada pelanggarnya!

5. Berikan contoh perbuatan yang menjunjung
tinggi norma yang berlaku di masyarakat!

6. Jelaskan pentingnya norma dalam kehidupan
bermasyarakat

7. Jelaskan macam-macam norma yang ada di
masyarakat!

8. Jelaskan Sumber-sumber norma dalam
masyarakat!

9. Jelaskan sanksi pelanggaran norma kesusilaan
di masyarakat!

Dari 9 soal, terdapat 2 soal yang mirip
(2 dan 6, 3 dan 7), 8 soal menanyakan
ranah kognitif, 1 soal menanyakan
ranah psikomotor.

Tes Pilihan Ganda
1. Pengertian norma adalah ....

a. aturan-aturan hukum yang berlaku dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

b. ketentuan hukum yang tertulis secara
sistematis dan dibuat oleh pihak yang
berwenang.

c. kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam
masyarakat dan berjalan sebagai aturan hidup

d. kaidah-kaidah atau ketentuan- ketentuan
yang dijadikan peraturan hidup sehingga
mempengaruhi tingkah laku dalam
masyarakat

2. Manfaat yang didapat jika seseorang patuh
terhadap norma yang berlaku adalah …
a. merasa aman dalam setiap langkah hidupnya
b. mendapat penghargaan sebagai pribadi yang
baik

Dari 12 soal, 11 soal menanyakan
aspek kognitif, hanya soal no 2 yang
menanyakan aspek afektif



c. mudah memperoleh segala apa yang
diinginkan

d. selalu mendapat kesempatan untuk
melakukan sesuatu

3. Norma yang sanksinya berupa rasa menyesal
disebut norma ....
A. kesusilaan
B. kemasyarakatan
C. agama
D. kesopanan

4. Kelebihan manusia dengan makhluk ciptaan
Tuhan lainnya adalah manusia dikaruniai
A. bentuk fisik yang sempurna
B. rasa malu
C. akal pikiran
D. hati nurani

5. Manusia dapat membentuk kelompok dan
menciptakan pakaian dengan menggunakan
A. nalurinya
B. daya pikirnya
C. rasa estetikanya
D. etika dan khayalannya

6. Pada hakikatnya, manusia mempunyai dua
hasrat, yaitu ingin ….
A.bahagia dan jaya
B.dihormati dan terhormat
C.menjadi satu dengan manusia lain dan alam
sekitarnya

D.sempurna dan bahagia
7. Kaidah hidup yang paling tua adalah norma

A.kesusilaan
B.adat atau kemasyarakatan
C.agama
D.hukum

8. Kaidah atau norma yang jenis sanksinya berupa
pengusiran dari kelompoknya disebut kaidah ….
A.kesusilaan
B.adat atau kemasyarakatan
C.agama
D.hukum

9. Di antara kaidah hidup di bawah ini, yang
mempunyai sanksi paling tegas, baik di dunia
maupun di akhirat, adalah ….
A.kesusilaan



B.adat atau kemasyarakatan
C.agama
D.hukum

10. Tujuan yang paling mendasar diciptakannya
kaidah atau norma dalam masyarakat adalah
untuk mewujudkan ….
A.kepastian hukum
B.ketertiban dalam masyarakat
C.keadilan sosial
D.kebahagiaan bagi masyarakat

11. Salah satu ciri norma hukum bila dibandingkan
dengan norma lainnya adalah dari segi
sanksinya, yaitu ….
A.sudah ditentukan terlebih dahulu
B.tegas dan keras
C.tidak memandang siapa yang bersalah
D.dibuat oleh lembaga kemasyarakatan

12. Norma mempunyai fungsi yang sangat penting
dalam masyarakat, yaitu untuk ....
A.menegakkan keadilan
B.menegakkan kebenaran
C.menciptakan ketertiban
D.mewujudkan kebersamaan

2) KD 2

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.14.14.14.17777
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian KDKDKDKD 2222

SMP NEGERI 3 ANALISIS KARAKTERISTIK
Test Tertulis terdiri dari :
Tes Uraian
1. Jelaskan pengertian hukum?
2. Jelaskan pembagian hukum menurut?
3. Jelaskan pentingnya norma hukum dalam

kehidupan bernegara?
4. Jelaskan tujuan ditetapkan hukum dalam

kehidupan bernegara?
5. Jelaskan fungsi hukum dalam kehidupan

bernegara?

Pertanyaan yang terdiri 5 soal
seluruhnya mengandung aspek kognitif

Tes Pilihan Ganda
1. Alasan masyarakat memerlukan norma

hukum adalah
a. ingin berbuat yang terbaik bagi dirinya
b. belum semua masalah terwadahi

Pertanyaan yang terdiri 5 soal
seluruhnya mengandung aspek kognitif



c. tidak semua orang mentaati norma yang
ada

d. hendaknya mewujudkan kepastian
hukum

2. Contoh-contoh berikut yang termasuk
kepada peristiwa perdata adalah
a. pembagian harta waris
b. melakukan penghinaan terhadap orang

lain
c. terjadi pemukulan terhadap pencuri
d. tidak melaporkan kejahatan yang pernah

dilihatnya
3. Perbedaan norma hukum dengan norma

lainnya dalam masyarakat adalah ..
a. dibuat oleh negara
b. berlaku bagi masyarakat tertentu
c. sanksi tidak begitu tegas
d. tergantung kepada keinginan masyarakat

4. Ditangkap dan dipenjarakan adalah contoh
sanksi dari norma …..
a. hukum
b. agama
c. kesopanan
d. adat

5. Berikut ini yang tidak termasuk hukum
publik adalah hukum …
a. perdata
b. pidana
c. tata negara
d. administrasi negara

SMP NEGERI 15 ANALISIS KARAKTERISTIK
Tes Tertulis terdiri dari :
Tes Uraian
1. Jelaskan pengertian hukum
2. Mengapa masyarakat memerlukan hukum
3. Jelaskan pembagian hukum menurut:

a. sifatnya
b. bentuknya
c. isinya

4. Jelaskan tujuan ditetapkan hukum dalam
kehidupan bernegara

5. Jelaskan fungsi hukum dalam kehidupan
bernegara

6. Jelas 3 ciri bahwa negara Indonesia adalah
negara hukum

Pertanyaan yang terdiri 6 soal
seluruhnya mengandung aspek kognitif

Tes Pilihan Ganda Dari 14 soal, 13 soal menanyakan



1. Perhatikan pernyataan berikut
1. peraturan mengenai tingkah laku dalam

pergaulan
2. dibuat oleh badan-badan resmi
3. bersifat memaksa
4. peraturan tertulis
5. bagi yang melanggar mendapat sanksi tegas

Dari pernyataan di atas, unsur-unsur
pengertian hukum ditunjukkan nomor..
a. 1,2,3,dan 4
b. 1,2,3 dan 5
c. 1,2,4 dan 5
d. 2,3,4 dan 5

2. Hukum diperlukan manusia dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena
a. membuat takut masyarakat
b. mengendalikan tingkah laku masyarakat
c. memberi perlindungan terhadap hak-hak

warga negara
d. mengatur pergaulan hidup bermasyarakat

3. Hukum yang mengatur jual beli dan sewa
menyewa adalah
a. hukum pidana
b. hukum perdata
c. hukum administrasi
d. hukum publik

4. Hukum yang mengatur hubungan antar warga
negara dengan negara disebut
a. hukum pidana
b. hukum perdata
c. hukum publik
d. hukum privat

5. Peraturan disebut hukum apabila memiliki ciri-
ciri, antara lain
a. memiliki daya pengikat
b. menciptakan ketertiban dan keteraturan
c. berisi perintah dan larangan
d. dibuat oleh pihak yang berwajib

6. Berikut tujuan hukum, kecuali
a. menjamin kepastian hukum
b. mengatur ketertiban masyarakat
c. menegakkan keadilan
d. memaksa warga masyarakat

7. Contoh-contoh berikut yang termasuk peristiwa
perdata adalah
a. pembagian harta waris

aspek kognitif, hanya soal no.12
menanyakan aspek afektif



b. melakukan penghinaan terhadap orang lain
c. terjadi pemukulan terhadap pencuri
d. tidak melaporkan kejahatan yang pernah

dilihatnya
8. Berikut ini yang tidak termasuk hukum publik

adalah hukum
a. perdata
b. pidana
c. tata negara
d. administrasi negara

9. Menurut bentuknya, hukum digolongkan
menjadi
a. hukum privat dan hukum publik
b. hukum pidana dan hukum perdata
c. hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
d. hukum objektif dan hukum subjektif

10. Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di
dalam suatu perjanjian antaranegara disebut
a. undang-undang
b. kebiasaan
c. traktat
d. yurisprudensi

11. Hukum internasional adalah
a. hukum yang mengatur hubungan antar dua

negara
b. hukum yang mengatur hubungan hukum

dalam dunia
c. hukum yang berlaku di seluruh dunia
d. hukum yang terbentuk karena keputusan

hakim
12. Pentingnya mentaati hukum yang berlaku dalam

masyarakat adalah
a. terwujudnya harga diri manusia yang hakiki
b. terciptanya ketertiban dan ketentraman
c. terbinanya kebahagiaan hidup masyarakat
d. terjaminnya kehidupan masyarakat dengan

baik
13. Salah satu tujuan ditetapkannya hukum dalam

suatu negara adalah
a. melindungi warga masyarakat
b. menjamin hak-hak asasi manusia
c. menegakkan keadilan dan kebenaran
d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat

14. Alat kekuasaan negara di pengadilan yang
bertugas sebagai penuntut umum adalah
a. hakim



b. jaksa
c. Panitera
d. polisi

SMP NEGERI 30 ANALISIS KARAKTERISTIK
Tes terdiri dari:
Tes Uraian
1. Jelaskan pengertian hukum!
2. Mengapa masyarakat memerlukan hukum?
3. Jelaskan pembagian hukum menurut:

a. sifatnya
b. bentuknya
c. isinya

4. Jelaskan tujuan ditetapkan hukum dalam
kehidupan bernegara!

5. Jelaskan fungsi hukum dalam kehidupan
bernegara!

6. Jelaskan 3 ciri bahwa negara Indonesia adalah
negara hukum

Pertanyaan yang terdiri 6 soal
seluruhnya mengandung aspek kognitif

3) KD 3

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.14.14.14.18888
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian KDKDKDKD 3333

SMP NEGERI 3 ANALISIS KARAKTERISTIK
Bentuk Penilaian:
Penilaian Diskusi
Aspek keaktifan, nilai maksimal = 40, minimal = 10
Aspek pemahaman, nilai maksimal=40, minimal=10
Aspek kerja sama, nilai maksimal=20, minimal = 10

Penilaian dilaksanakan tidak lagi
berbasis tes tertulis tetapi pada aspek
psikomotor, kognitif, afektif dan
kualitas hasil kerja

Penilaian Terhadap Hasil Kerja
Aspek kesesuaian materi maksimal=40,minimal=10
Aspek ulasan maksimal=40,minimal=10
Aspek kerapihan/penampilan=20,minimal=10

SMP NEGERI 15 ANALISIS KARAKTERISTIK
Bentuk Penilaian:
Penilaian Diskusi
Aspek keaktifan, nilai maksimal = 40, minimal = 10
Aspek pemahaman, nilai maksimal=40, minimal=10
Aspek kerja sama, nilai maksimal=20, minimal = 10

Penilaian dilaksanakan tidak lagi
berbasis tes tertulis tetapi pada aspek
psikomotor, kognitif, afektif dan
kualitas hasil kerja

Penilaian Terhadap Hasil Kerja
Aspek kesesuaian materi maksimal=40,minimal=10
Aspek ulasan maksimal=40,minimal=10
Aspek kerapihan/penampilan=20,minimal=10



SMP NEGERI 30 ANALISIS KARAKTERISTIK
Bentuk Penilaian:
Penilaian Diskusi
Aspek keaktifan, nilai maksimal = 40, minimal = 10
Aspek pemahaman, nilai maksimal=40, minimal=10
Aspek kerja sama, nilai maksimal=20, minimal = 10

Penilaian dilaksanakan tidak lagi
berbasis tes tertulis tetapi pada aspek
psikomotor, kognitif, afektif dan
kualitas hasil kerja

Penilaian Terhadap Hasil Kerja
Aspek kesesuaian materi maksimal=40,minimal=10
Aspek ulasan maksimal=40,minimal=10
Aspek kerapihan/penampilan=20,minimal=10



2. HasilHasilHasilHasil AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik GuruGuruGuruGuru MengajarMengajarMengajarMengajar

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.14.14.14.19999
AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik

SEKOLAHSEKOLAHSEKOLAHSEKOLAH KARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIKKARAKTERISTIK
SMPSMPSMPSMP NEGERINEGERINEGERINEGERI 3333

Pendahuluan
• Presensi
• Apersepsi
• Menyampaikan tujuan, menuliskan di papan tulis

Sesuai dengan tahapan pendahuluan,
meskipun memotivasi belum dilakukan

Inti
• Penjelasan tentang norma
• Pemberian tugas mencari 5 norma/tata tertib yang
berlaku di lingkungan sekolah

• Siswa mengerjakan tugas dan membacakan
hasilnya di depan kelas

• Pemberian tugas mencari contoh penerapan 5
penerapan norma di masyarakat

• Siswa mengerjakan tugas dan membacakannya di
depan kelas

• Diskusi kelompok tentang norma-norma yang
berlaku di masyarakat

• Berkeliling memantau, membimbing dan
memperjelas tugas

• Kelompok membacakan tugasnya di meja
kelompok masing-masing, kemudian ditanggapi
kelompok siswa lain melalui tanya jawab

• Strategi pembelajaran menggunakan
metode ceramah, tugas, siswa
membacakan hasil mandiri, diskusi
kelompok, membacakan hasil
kelompok, dan tanya jawab

• Siswa lebih banyak aktif secara
sendiri-sendiri mengerjakan tugas,
atau berdiskusi dan tanya jawab
dalam kelompoknya

• Guru aktif memantau, membimbing
dan memperjelas tugas

• Masih lemah dalam tanya jawab
antar kelompok

• Tidak menggunakan alat peraga,
pengetahuan tentang norma kurang
mendorong imajinasi anak, hanya
berbekal materi di buku dan
pengalaman

• Hanya beberapa anak saja yang
tampil membacakan hasil tugasnya
atau tugas kelompok

• Lebih menonjol siswa mengerjakan
tugas dan diskusi kelompok
dibanding penjelasan guru

• Tidak ada siswa yang bertanya
• Evaluasi dilakukan melalui tugas, diskusi
kelompok dan tanya jawab

• Hanya nampak terlihat pada siswa
yang aktif membacakan hasil
tugasnya sendiri, atau kelompoknya,
dan yang bertanya jawab.

• Siswa aktif dalam kelompok masing-
masing saja, atau sendiri-sendiri
mengerjakan tugas



Penutup
• Penyimpulan materi bersama siswa
• Penugasan

Secara prinsip telah sesuai dengan
langkah penutup

SMPSMPSMPSMP NEGERINEGERINEGERINEGERI 15151515
Pendahuluan
• Presensi
•••• Penyampaian tujuan, ditulis di papan tulis
•••• Memotivasi

Semua langkah pendahuluan dilakukan,
hanya apersepsi tidak dilakukan

Inti
• Melakukan tanya jawab
• Menuliskan kata-kata
• menjelaskan
• Menggambar sketsa wajah merengut dan
tersenum, mesjid, pa haji, perempuan berjilbab

• Memperlihatkan gambar orang berpelukan,
gambar orang meneriaki orang berpelukan,
pelajar merokok, pelajar tawuran

• Menayangkan gambar sel penjara, orang tanganya
diborgol

• Menayangkan film jenaka berkaitan dengan
penerapan norma kesopanan

• Pada akhir topik pelajaran (hakikat norma, jenis-
jenis norma, norma agama, norma hukum, norma
kesusilaan dan norma kesopanan), sering diakhiri
dengan kembali ke laptop (istilah lucu Tukul),
dan diiringi tepuk tangan ala pramuka oleh siswa
dengan antusias dan suasana riang.

• Strategi pembelajaran dilakukan
metode ceramah dan tanya jawab,
dan permainan-lagi, didukung oleh
kemampuan guru yang jenaka, dan
keahlian membuat sketsa dan
menyajikan gambar dan film,
membuat suasana kelas dan siswa
menjadi hangat

• Guru menggunakan alat peraga
berupa sketsa, memperlihatkan
gambar, menayangkan gambar, dan
menayangkan film jenaka tentang
norma, sehingga kelas dan siswa
berkembang imajinasinya.

• Guru mempunyai kemampuan
menjelaskan materi secara
sistematis, mudah ditangkap siswa,
dan jenaka, serta menggunakan
idiom Tukul “kembali ke laptop”
dan tepuk tangan ala pramuka,
membuat kelas dinamis

• Kelas lebih banyak didominasi oleh
perilaku guru dalam menjelaskan
dan penggunaan alat peraga, siswa
hanya tertawa, hanya beberapa siswa
yang aktif menjawab, ketika ditanya
guru

• Tidak ada siswa yang bertanya
• evaluasi dilakukan melalui permainan talking
stick dan menyanyikan lagu “potong bebek
angsa” dan “nona manis siapa yang punya”

• Siswa lebih terlibat dalam menyanyi
dan melempar spidol, hanya satu-dua
orang siswa yang mampu menjawab
pertanyaan guru

PenutupPenutupPenutupPenutup
• Penyimpulan materi bersama siswa
• Penugasan

Secara prinsip sesuai dengan langkah
penutupan



SMPSMPSMPSMP NEGERINEGERINEGERINEGERI 30303030
Pendahuluan
• Presensi
• Apersepsi
• Menyampaikan topik pembelajaran, menulisnya

di papan tulis

Semua langkah pendahuluan dilakukan,
kecuali memotivasi dan menyampaikan
tujuan

Inti
• Menjelaskan
• Menugaskan membuat 2 kalimat pelaksanaan dan
pelanggaran norma kesusilaan dan

• Berkeliling memantau, membimbing dan
memperjelas tugas

• Meminta siswa membacakan hasil tugasnya, baik
hanya duduk di kursi, atau menuliskannya di
papan tulis

• Meminta pernyataan bisa atau tidak kepada siswa
terhadap kalimat yang ditulis di papan tulis
termasuk kelompok pelaksanaan atau pelanggaran
dari norma kesopanan atau kesusilaan

• Menugaskan lagi membuat 2 contoh pelanggaran
norma kesusilaan dan kesopanan, karena masih
ada siswa yang belum jelis melihat perbedaannya

• Strategi pembelajaran menggunakan
metode ceramah , tugas, meminta
pernyataan , tanya-jawab,
membacakan dan menuliskan hasil
tugas di papan tulis

• Guru memantau, membimbing dan
memperjelas tugas

• Guru lebih dominan dalam
menjelaskan dan bertanya

• Siswa aktif secara individual dalam
hal mengerjakan tugas, menjawab
jika ditanya, memberikan pernyataan
secara bersama-sama, membacakan
atau menulis pekerjaannya di papan
tulis

• Tidak menggunakan alat peraga
selama pembelajaran

• Tidak ada siswa yang bertanya
• evaluasi melalui pertanyaan kepada siswa dengan
cara guru menjelaskan materi yang ditanyakan
sebagai pengantar pertanyaan ke beberapa siswa
tentang kebiasaan, adat, norma kesopanan, norma
kesusilaan, pelanggaran dan sanksinya

• Beberapa siswa mampu menjawab
pertanyaan, atau menimbrungi
jawaban guru, ketika pertanyaan
guru tidak bisa menjawab.

Penutup
• Menyimpulkan materi bersama siswa
• Memberikan tugas

Sesuai dengan langkah penutupan



3.3.3.3. HasilHasilHasilHasil AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis FGDFGDFGDFGD

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan bersama-sama dengan guru PKn SMP Negeri

di Banjarmasin dihadiri oleh 23 guru dilaksanakan di gedung Microeaching FKIP Unlam

sebanyak 3 kali pertemuan, dilaksanakan pada tanggal 7, 14 dan 21 September 2013. Dari hasil

FGD diperoleh beberapa informasi tentang pembelajaran PKn selama ini yang dihimpun dalam

matrik berikut :

MatrikMatrikMatrikMatrik 4.204.204.204.20
HasilHasilHasilHasil FGDFGDFGDFGDGuruGuruGuruGuru PKnPKnPKnPKn SMPSMPSMPSMP NegeriNegeriNegeriNegeri BanjarmasinBanjarmasinBanjarmasinBanjarmasin

No Komponen Temuan Informasi Solusi
1 Tujuan 1. Kurang sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan

masyarakat dan kondisi setempat
2. Dibuat terlalu banyak membuat aspek

kognitif, tidak mencantumkan aspek
afektif, siswa diberi pengetahuan saja,
sedang penggalian sikap tidak diajarkan

3. Tujuan kurang sesuai dengan standar
kompetensi, yaitu menunjukkan sikap
positif terhadap norma-norma, karena lebih
beraspek kognitif daripada aspek afektif

1. Harus memuat aspek afektif dan aspek
psikomotor, sehingga dalam tujuan
terdapat saling keterkaitan antar aspek
kognitif, afektif dan psikomotor

2. Guru harus bisa membuat sendiri tujuan
pembelajaran yang mengacu pada tiga
aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

2 Materi 1. Hanya bersifat teori, kurang penggalian
sikap, cara penerapan dan contoh-contoh

2. Tidak hanya diterapkan dalam kegiatan
tatap muka di kelas

1. Lebih pada latar belakang orang harus
mematuhi, cara-cara penerapan dan
contoh-contoh teladan

2. Didukung oleh kegiatan di luar kelas,
khususnya dalam penerapan norma-
norma di sekolah

3 Model Kekuatan Kelemahan Guru harus lebih banyak mengarahkan dan
Picture and
Picture

Siswa cepat
memahami,
membentuk daya
ingat kuat dan
mendorong untuk
memberikan
komentar

Tidak semua siswa
bisa dengan cepat
menganalisa gambar

membimbing siswa, lebih peka terhadap
tingkat kecerdasan anak dalam mengamati
gambar

Kepala
bernomor

Mendorong siswa
untuk siap dan aktif
dalam memberikan
jawaban

Tidak semua siswa
siap dan aktif
menjawab pertanyaan

1. Siswa lebih dahulu disiapkan belajar
pada materi yang akan dibahas

2. Guru harus lebih banyak mengarahkan
dan membimbing siswa, khususnya
yang pasif

Tongkat
berjalan

Mendorong siswa
lebih aktif dan
antusias

Berkaitan dengan
efektivitas waktu dan
mengganggu kelas
lain

Guru harus bisa mengelola kelas dan
waktu agar materi yang dibahas tuntas
seluruhnya

Kartu
berpasangan

Mengajar
bekerjasama dalam
belajar

Kesulitan bagi siswa
yang lamban dalam
mencari pasangan,
dan belum tentu sama

1. Materi, soal dan jawaban harus sudah
disiapkan sebelumnya.

2. Guru harus bisa membimbing siswa
dalam mencari pasangannya



tingkat kecerdasannya 3. Guru harus mampu mengatur
pemberian soal sesuai dengan kriteria
kemampuan siswa

Bermain
peran

Lebih aktif
memainkan peran
masing-masing, dan
bisa memahami
norma-norma yang
baik dan tidak benar

Tidak semua siswa
mampu memainkan
peran dengan baik,
bahkan bisa
menghambat jalannya
proses belajar, karena
membuat gaduh kelas

Guru harus bisa menempatkan dan
membagi peran kepada siswa secara tepat.

Metode Kekuatan Kelemahan Guru harus bisa mensiasati atau menyisip
ceramah Sesuai dengan

kualitas kemampuan
guru

Siswa asyik sendiri,
jenuh, bosan dan
ngantuk

kan kalimat atau cerita yang
menumbuhkan perhatian siswa

Penugasan Siswa bisa mendapat
bantuan dari orang
lain, wawasannya
lebih banyak, dan
membandingkan
antara teori dengan
keadaan kenyataan
sehari-hari

Tidak semua siswa
rajin, dan memiliki
fasilitas yang
memadai

Guru harus mampu memberikan tugas
sesuai dengan situasi dan kondisi sekitar,
agar tidak menyulitkan siswa untuk
mengerjakan tugas tersebut.

Analisis Siswa bisa
mengekspresikan
dan mengeluarkan
tanggapan/hasil
analisanya

Tidak semua siswa
punya kemampuan
dan keberanian untuk
mengemukakan hasil
analisisnya

1. Guru harus lebih pandai membagi
kelompok sesuai jumlah kriteria siswa
(cepat, sedang, lamban) pada tiap
kelompok.

2. Guru harus lebih kreatif dalam mencari
bahan ajar

Diskusi Siswa belajar tukar-
menukar dan
menghargai
pendapat orang lain

Waktunya bisa tidak
cukup, perlu
persiapan, jika tidak
pembelajaran akan
terhambat

Guru harus bisa mengelola kelas dengan
cara mengatur skenario pembelajaran lebih
dahulu

Tanya jawab Siswa mendapat
kesempatan bertanya
dan berpartisipasi
mengemukakan
pendapatnya

Waktunya bisa tidak
cukup, jika siswa
tidak siap, maka
pembelajaran akan
terhambat

Guru harus bisa mengatur waktu, siswa
hendaknya disiapkan terlebih dahulu agar
PBM lancar

Media dan
Alat Peraga

Memperkuat daya
ingat, memotivasi
belajar, kreatif dan
inspirasi
memberikan
komentar, dan
mampu
membedakan aspek
positif dan negatif
dari gambar

Membosankan kalau
gambar yang
ditampilkan itu-itu
saja, dan tidak
bergerak

Gambar-gambar bervariasi, berwarna,
bergerak, ditayangkan atau dalam bentuk
video atau film pendek melalui LCD

Sumber
bahan

Memperkaya
wawasan, jika
sumber bahan terdiri
dari berbagai sumber

Tidak memperluas
wawasan jika hanya
bersumber pada buku
teks saja

Perlu sumber bahan yang bervariasi dari
buku teks, buku ajar, perilaku siswa, orang
tua, dan masyarakat, contoh-contoh
norma, artikel/klipping tentang norma,
gambar, video dan film tentang norma

Penilaian Kekuatan Kelemahan 1. Penilaian dilakukan selama proses pem
tertulis 1. Menampung lebih 1. Sulit mengukur belajaran, sehingga selain tes tertulis



banyak materi
pelajaran

2. Mudah merekam
hasil penilaian

3. Dapat
dipersiapkan
dibuat lebih awal

4. Mudah disimpan,
diolah dan
disiapkan

aspek psikomotor
2. Siswa dapat

memberikan
jawaban kepada
yang lain

dilakukan juga tes penilaian sikap dan
unjuk kerja

2. Penilaian dibuat beragam misalnya
dengan kartu soal, game, observasi,
analisis gambar, dan penilaian sikap
atau perilaku

Hasil FGD menunjukan bahwa dalam kegiatan pembelajaran masing-masing

komponennya menunjukkan adanya kelebihan, kelemahan dan solusi yang disarankan. Hasil

FGD menunjukkan bahwa guru-guru PKn SMP Negeri Banjarmasin telah mampu mengevaluasi

pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan dan solusi yang ditawarkan. Beberapa solusi inilah

yang menjadi perhatian dalam upaya merumusan model awal pembelajaran PKN dalam materi

norma-norma di masyarakat, yakni dalam :

1. Tujuan

Tujuan yang dibuat harus memuat aspek afektif dan aspek psikomotor, sehingga dalam

tujuan terdapat saling keterkaitan antar aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Guru harus bisa

membuat sendiri tujuan pembelajaran yang mengacu pada tiga aspek kognitif, afektif dan

psikomotor.

2. Materi

Materi Lebih pada latar belakang orang harus mematuhi, cara-cara penerapan dan contoh-

contoh teladan. Didukung oleh kegiatan di luar kelas, khususnya dalam penerapan norma-norma

di sekolah



3. Model dan Metode

Dalam menerapkan model dan metode pembelajaran, maka guru harus memiliki

kemampuan lebih banyak mengarahkan dan membimbing siswa, lebih peka terhadap tingkat

kecerdasan anak dalam mengamati gambar, siswa lebih dahulu disiapkan belajar pada materi

yang akan dibahas. Guru harus lebih banyak mengarahkan dan membimbing siswa, khususnya

yang pasif. Guru harus bisa mengelola kelas dan waktu agar materi yang dibahas tuntas

seluruhnya, materi, soal dan jawaban harus sudah disiapkan sebelumnya. Guru harus bisa

membimbing siswa dalam mencari pasangannya, dan mampu mengatur pemberian soal sesuai

dengan kriteria kemampuan siswa. Guru harus bisa menempatkan dan membagi peran kepada

siswa secara tepat. Guru harus bisa mensiasati atau menyisipkan kalimat atau cerita yang

menumbuhkan perhatian siswa. Guru harus mampu memberikan tugas sesuai dengan situasi dan

kondisi sekitar, agar tidak menyulitkan siswa untuk mengerjakan tugas tersebut. Guru harus lebih

pandai membagi kelompok sesuai jumlah kriteria siswa (cepat, sedang, lamban) pada tiap

kelompok. Guru harus lebih kreatif dalam mencari bahan ajar Guru harus bisa mengelola kelas

dengan cara mengatur skenario pembelajaran lebih dahulu. Guru harus bisa mengatur waktu,

siswa hendaknya disiapkan terlebih dahulu agar PBM lancar

4. Media dan Alat Peraga

Dalam pembelajaran yang berkaitan dengan norma-norma di masyarakat, guru

hendaknya menyajikan gambar-gambar bervariasi, berwarna, bergerak, ditayangkan atau dalam

bentuk video atau film pendek melalui LCD, sehingga Memperkuat daya ingat, memotivasi

belajar, kreatif dan inspirasi memberikan komentar, dan mampu membedakan aspek positif dan

negatif dari media dan alat peraga yang disajikan.



5. Sumber Pembelajaran

Perlu sumber bahan yang bervariasi yang digunakan dalam pembelajaran tentang norma-

norma di masyarakat, yakni sumber bahan yang beragam dan bervariasi, terdiri dari buku teks,

buku ajar, perilaku siswa, orang tua, dan masyarakat, contoh-contoh norma, sketsa, studi kasus,

karikatur, artikel/klipping tentang norma, gambar, video dan film tentang norma,

6. Penilaian

Penilaian dilakukan selama proses pem belajaran, sehingga selain tes tertulis dilakukan

juga tes penilaian sikap dan unjuk kerja. Penilaian dibuat beragam misalnya dengan kartu soal,

game, observasi, analisis gambar, dan penilaian sikap atau perilaku. Dengan beragam penilaian

dalam proses dan hasil, maka akan diperoleh hasil penilaian yang komprehensif tidak hanya

dalam memahami, menunjukkan sikap dan penerapan norma-norma di masyarakat, tetapi yang

terpenting siswa mampu memahami, menunjukkan sikap terhadap jenis kepatuhan mana yang

dipilih dalam mematuhi dan memberi contoh tentang perilaku mematuhi dan menerapkan norma-

norma di masyarakat.



B. PembahasanPembahasanPembahasanPembahasan

Dari hasil analisis terhadap dokumentasi RPP dan Pembelajaran PKn kelas 7 SMP

Negeri yang dipilih sebagai lokasi penelitian, yakni SMP Negeri 3 Banjarmasin, SMP Negeri

15 Banjarmasin dan SMP Negeri 30,dan FGD diperoleh beberapa temuan :

1. Tujuan

a. RPP PKn

Komponen tujuan yang terdapat dalam RPP guru PKn di 3 SMP Negeri Banjarmasin

menunjukkan jumlah tujuan yang dibuat oleh guru bervariasi. Namun tujuan yang dibuat

guru untuk 3 KD dalam RPP di SMP Negeri 3 lebih banyak (17 tujuan) dari jumlah

tujuan PKn dalam RP SMP Negeri 15 (15 tujuan) dan SMP Negeri 30 (15 tujuan).

Sementara formulasi tujuan yang dipaparkan dalam RPP, maka untuk tujuan KD 1,

rumusan tujuan SMP Negeri 3 berbeda dengan rumusan tujuan SMPN 15 yang sama

dengan tujuan SMPN 30. Sementara untuk rumusan tujuan KD2, rumusan tujuan 3 SMP

Negeri 3, 15 dan 30, sama. Secara umum rumusan tujuan KD 1,2 dan 3 dalam RPP,

rumusan tujuan SMP Negeri 3 cendrung berbeda, sementara rumusan tujuan SMP Negeri

15 dan SMP Negeri 32, sama. Untuk variasi dan kadar kata kerja yang digunakan dalam

rumusan tujuan, maka lebih banyak dan lebih tinggi kadar dari SMP Negeri 3 daripada

SMPN 15 dan SMPN 30. Dilihat dari muatan aspek dari kata operasional yang dalam

tujuan dalam KD 1, seluruhnya beraspek kognitif. Kata operasional untuk KD 2 dan 3,

maka hampir semuanya kata kerja beraspek kognitif, sisanya beraspek psikomotor.

b. Pembelajaran PKn

Tujuan yang disampaikan sesuai dengan perencanaan, sebagian disampaikan guru,

namun lebih banyak dituliskan di papan tulis. Dilihat dari muatan aspek dari kata



operasional yang dalam tujuan dalam KD 1, hampir seluruhnya beraspek kognitif.,

sisanya beraspek psikomotor.

c. FGD

Tujuan yang dibuat harus memuat aspek afektif dan aspek psikomotor, sehingga

dalam tujuan terdapat saling keterkaitan antar aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Guru harus bisa membuat sendiri tujuan pembelajaran yang mengacu pada tiga aspek

kognitif, afektif dan psikomotor.

2. Materi

a. RPP PKn

Jumlah rincian uraian materi untuk KD 1 dan KD 2 yang dipaparkan guru PKn SMP

Negeri 3 lebih banyak dibanding SMPN 15 dan 30, dan untuk KD 3, jumlah rincian uraian

materi di antara ke 3 SMP Negeri tersebut, menunjukkan jumlah yang sama. Uraian materi

KD 1 dan KD 2 yang dipaparkan guru PKn SMP Negeri 3 sudah sesuai dengan tujuan-

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, sementara uraian materi SMPN 15 dan 30, belum

sepenuhnya sesuai, karena hanya sesuai dengan satu tujuan pembelajaran (materi KD 1,

hanya untuk tujuan 1, dan materi KD 2 hanya tujuan 3), dan materi KD 3, 1 tujuan tidak

ada uraian materinya. Uraian materi untuk KD1 seluruhnya bermuatan aspek kognitif,

sementara KD 2, sebagian besarnya aspek kognitif, hanya satu uraian yang bermuatan

aspek psikomotor. Muatan materi KD3 seluruhnya bermuatan aspek psikomotor, akibat

rumusan tujuan yang dibuat. Sebenarnya jika rumusan tujuannya dibuat bermuatan aspek

afektif, maka materi bisa dikembangkan ke muatan afektif. Materi contoh-contoh norma



sebenarnya dapat menjadi pilihan untuk membuat tujuan yang bermuatan aspek afektif

dan psikomotor.

Materi hanya membicarakan tentang pengertian, jenis-jenis , dan contoh-contoh

tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat saja, tetapi tidak materi yang

mengemukakan mengapa orang harus mematuhi norma, dan apa yang dimaksud dengan

mematuhi norma, serta apa saja jenis-jenis kepatuhan terhadap norma. Materi tentang

kepatuhan terhadap norma belum ada dimasukkan secara khusus. Padahal dengan adanya

materi kepatuhan ini, siswa akan memahami latar belakang mengapa manusia harus

mematuhi norma, dan bagaimana kepatuhan terhadap norma yang semestinya seorang

manusia lakukan.

b. Pembelajaran PKn

Pembelajaran tetap mengacu kepada materi yang terdapat dalam RPP PKn. Materi

yang disampaikan selain bermuatan aspek kognitif, juga disisipi pesan-pesan moral,

sehingga materi dikemas dengan muatan yang beraspek aspek afektif, dalam hal-hal

tertentu materi dikemas mengandung muatan psikomotor.

Karena di dalam materi tidak memuat materi tentang kepatuhan terhadap norma,

khususnya arti kepatuhan, jenis-jenis kepatuhan terhadap norma dan mengapa manusia

harus mematuhi norma, maka dalam kegiatan pembelajaran tidak ada satu gurupun yang

membahasnya dalam kegiatan pembelajaran.

c. FGD

Materi lebih pada latar belakang orang harus mematuhi, cara-cara penerapan dan

contoh-contoh teladan. Didukung oleh kegiatan di luar kelas, khususnya dalam penerapan

norma-norma di sekolah



3. Metode

a. RPP PKn

Secara umum metode yang digunakan untuk pembelajaran PKn yang berkaitan

dengan KD 1 dan KD 2 dan KD 3, metodenya sama, hanya berbeda satu variasi, yakni,

inkuiri (SMP Negeri 3) dan analisis (SMP Negeri 15 dan SMP Negeri 30. Metode-metode

yang digunakan merupakan belum seluruhnya menampakkan manifestasi model

pembelajaran kooperatif atau model pembelajaran kontekstual, dan lebihnya dominan

menggunakan berorientasi pada aspek kognitif, sebagian kecil psikomotor, tidak ada yang

beraspek afektif, jika dikaitkan dengan tujuan dan materi.

b. Pembelajaran PKn

Metode yang digunakan dalam pembelajaran PKn nampaknya berbeda dengan

yang direncanakan dalam RPP PKn, karena metode yang dilaksanakan guru adalah terdiri

dari ceramah, memberi tugas kepada siswa (membaca buku untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan guru), diskusi kelompok (membahas pertanyaan-pertanyaan

yang diberikan guru), membacakan, menuliskan di papan tulis, meminta pernyataan siswa

(hasil tugas individu atau kelompok), melakukan tanya jawab, permainan, penyajian

sketsa, gambar, atau film. Dalam pelaksanaan metode yang beragam ini, guru masih

nampak dominan dalam menjelaskan, bertanya dan menggunakan alat peraga, sementara

siswa hanya aktif mengerjakan tugas (sendiri atau kelompok), menjawab jika ditanya,

memberikan pernyataan secara bersama-sama, membacakan atau menulis pekerjaan di

papan tulis.



c. FGD

Dalam menerapkan model dan metode pembelajaran, maka guru harus memiliki

kemampuan lebih banyak mengarahkan dan membimbing siswa, lebih peka terhadap

tingkat kecerdasan anak dalam mengamati gambar, siswa lebih dahulu disiapkan belajar

pada materi yang akan dibahas. Guru harus lebih banyak mengarahkan dan membimbing

siswa, khususnya yang pasif. Guru harus bisa mengelola kelas dan waktu agar materi yang

dibahas tuntas seluruhnya, materi, soal dan jawaban harus sudah disiapkan sebelumnya.

Guru harus bisa membimbing siswa dalam mencari pasangannya, dan mampu mengatur

pemberian soal sesuai dengan kriteria kemampuan siswa. Guru harus bisa menempatkan

dan membagi peran kepada siswa secara tepat. Guru harus bisa mensiasati atau

menyisipkan kalimat atau cerita yang menumbuhkan perhatian siswa. Guru harus mampu

memberikan tugas sesuai dengan situasi dan kondisi sekitar, agar tidak menyulitkan siswa

untuk mengerjakan tugas tersebut. Guru harus lebih pandai membagi kelompok sesuai

jumlah kriteria siswa (cepat, sedang, lamban) pada tiap kelompok. Guru harus lebih

kreatif dalam mencari bahan ajar Guru harus bisa mengelola kelas dengan cara mengatur

skenario pembelajaran lebih dahulu. Guru harus bisa mengatur waktu, siswa hendaknya

disiapkan terlebih dahulu agar PBM lancar.

4. Strategi Pembelajaran

Pendahuluan

a. RPP PKn

Langkah-langkah pendahuluan dalam perencanaan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai KD 1, KD2 dan KD 3, dalam setiap pertemuan pembelajaran (KD 1, SMP



Negeri 3 dengan 4 kali pertemuan, SMP Negeri 15 dan 30 dengan 3 kali pertemuan),

hampir seluruhnya telah menempuh langkah pendahuluan yang sesuai dengan ketentuan,

yaitu apersepsi, motivasi, penyampaian informasi kompetensi yang akan dicapai, hanya

kegiatan presensi yang tidak dimuat, dan pada KD 1 di SMP Negeri 3, tidak nampak

kegiatan apersepsi.

b. Pembelajaran PKn

Kegiatan pembelajaran PKN yang dilakukan sesuai dengan langkah-langkah

pendahuluan yang digunakan untuk membuka pelajaran, namun beberapa guru masih ada

yang tidak melakukan apersepsi, tidak memotivasi siswa, atau tidak menyampaikan tujuan.

Inti

a. RPP PKn

Langkah inti perencanaan strategi pembelajaran yang dilakukan guna mencapai

KD 1, menunjukkan langkah pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, dengan

menganut dua pola prosedur pembelajaran. Pola pertama dilakukan dua sekolah, yakni,

sekolah pertama melakukan satu prosedur yang sama dalam 4 kali pertemuan, hanya

menerapkan metode membaca, berdiskusi, mengerjakan tugas, tanya jawab, mengerjakan

tugas secara kelompok, dan sekolah kedua, dalam 3 pertemuan, hanya menerapkan metode

ceramah, kajian referensi, diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, dan klarifikasi. Pola

kedua, dilaksanakan satu sekolah, yang menerapkan dua prosedur pembelajaran dalam 3

kali pertemuan, yaitu pertama, menerapkan tahapan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi

dengan menggunakan metode ceramah, mengkaji referensi, diskusi kelompok, presentasi,



tanya jawab, dan klarifikasi guru, kedua, menerapkan metode ceramah, diskusi kelompok,

presentasi hasil tugas pengamatan penerapan norma di sekolah, klarifikasi.

Langkah inti strategi pembelajaran guna mencapai KD 2, nampaknya sama dalam

hal orientasi pembelajaran berbasis pada aktivitas siswa, namun pola prosedur

pembelajaran yang ditempuh oleh tiga sekolah nampaknya sama dalam pertemuan-

pertemuan pembelajarannya, yaitu menerapkan metode ceramah, tugas kelompok,

presentasi tugas kelompok, tanya jawab, dan klarifikasi guru. Tidak demikian halnya

dengan strategi pembelajaran guna mencapai KD 3, meskipun sama dalam hal orientasi

pembelajaran berbasis pada aktivitas siswa, tetapi pola prosedur pembelajaran yang

diterapkan dalam pertemuan-pertemuannya juga berbeda, yaini pertama, menerapkan

metode diskusi kelompok, bermain peran, dan tanya jawab, dan kedua, menerapkan

metode presentasi laporan tugas kelompok, tanya jawab, dan klarifikasi guru.

b. Pembelajaran PKn

Pembelajaran PKn yang dilaksanakan guru disekolah terdiri dari tiga pola inti

pembelajaran, yakni :

1) Strategi pembelajaran menggunakan metode ceramah, tugas, siswa membacakan

hasil mandiri, diskusi kelompok, membacakan hasil kelompok, dan tanya jawab.

Siswa lebih banyak aktif secara sendiri-sendiri mengerjakan tugas, atau berdiskusi

dan tanya jawab dalam kelompoknya. Guru aktif memantau, membimbing dan

memperjelas tugas. Masih lemah dalam tanya jawab antar kelompok. Tidak

menggunakan alat peraga, pengetahuan tentang norma kurang mendorong imajinasi

anak, hanya berbekal materi di buku dan pengalaman. Hanya beberapa anak saja yang

tampil membacakan hasil tugasnya atau tugas kelompok. Lebih menonjol siswa



mengerjakan tugas dan diskusi kelompok dibanding penjelasan guru. Tidak ada siswa

yang bertanya.

2) Strategi pembelajaran dilakukan metode ceramah dan tanya jawab, dan permainan-

lagi, didukung oleh kemampuan guru yang jenaka, dan keahlian membuat sketsa dan

menyajikan gambar dan film, membuat suasana kelas dan siswa menjadi hangat.

Guru menggunakan alat peraga berupa sketsa, memperlihatkan gambar,

menayangkan gambar, dan menayangkan film jenaka tentang norma, sehingga kelas

dan siswa berkembang imajinasinya. Guru mempunyai kemampuan menjelaskan

materi secara sistematis, mudah ditangkap siswa, dan jenaka, serta menggunakan

idiom Tukul “kembali ke laptop” dan tepuk tangan ala pramuka, membuat kelas

dinamis. Kelas lebih banyak didominasi oleh perilaku guru dalam menjelaskan dan

penggunaan alat peraga, siswa hanya tertawa, hanya beberapa siswa yang aktif

menjawab, ketika ditanya guru. Tidak ada siswa yang bertanya.

3) Strategi pembelajaran menggunakan metode ceramah, tugas, meminta pernyataan,

tanya-jawab, membacakan dan menuliskan hasil tugas di papan tulis. Guru memantau,

membimbing dan memperjelas tugas. Guru lebih dominan dalam menjelaskan dan

bertanya. Siswa aktif secara individual dalam hal mengerjakan tugas, menjawab jika

ditanya, memberikan pernyataan secara bersama-sama, membacakan atau menulis

pekerjaannya di papan tulis. Tidak menggunakan alat peraga selama pembelajaran.

Tidak ada siswa yang bertanya.

Ketiga strategi inti pembelajaran yang dilakukan guru memperlihatkan kelebihan

dan kelemahan masing-masing, dalam posisi guru, suasana, dan penggunaan alat peraga,

dan posisi siswa. Pola strategi pertama dan ketiga, menunjukkan dominasi guru dalam



menjelaskan dan bertanya, hampir tidak menggunakan alat peraga, siswa aktif

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, baik membaca buku, berdiskusi,

membacakan, mengemukakan pernyataan, menuliskan jawaban, atau hanya menjawab

pertanyaan. Pola strategi pertama dan ketiga memiliki kelebihan mengaktifkan siswa

untuk belajar sendiri dan berkelompok, bertanya dan menjawab dalam kelompoknya ,

membacakan, menulis maupun mengemukakan pernyataan baik dari pekerjaannya dari

tugas individu maupun tugas kelompok. Namun lemah dalam suasana "hangat" dan

"riang" dalam pembelajaran. Kelemahannya hanya pada guru yang masih dominan dalam

menjelaskan dan bertanya, tidak menggunakan alat peraga., dan tidak ada siswa yang

bertanya.

Sementara pola kedua, guru dominan menjelaskan, bertanya, menggunakan alat

peraga (sketsa, gambar, film), bermain, bernyanyi, siswa hanya mendengar penjelasan

guru, tertawa ketika gurunya melucu, dan antusias melihat sketsa, gambar dan film yang

diperlihatkan guru. Namun hanya beberapa siswa yang menjawab ketika ditanya guru.

Tidak ada siswa yang bertanya. Kekuatan dari pola strategi kedua adalah guru mampu

membuat suasana "hangat" dan "riang" dalam pembelajaran, baik dalam kemampuan

melucu, bernyanyi, melakukan permainan, maupun dalam menyajikan alat peraga.

Kelemahannya adalah siswa hanya aktif tertawa, antusias melihat alat peraga, namun

tidak terlalu aktif dalam mendalami materi pembelajaran, siswa hanya mendengar,

sesekali menjawab ketika ditanya, dan tidak ada siswa bertanya.

Strategi pembelajaran yang dilaksanakan guru menunjukkan ketidaksesuaian

antara strategi yang dirancang dalam RPP dengan kegiatan pembelajaran yang

dilaksanakan.



Penutup

a. RPP PKn

Langkah penutup yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran untuk KD 1 dalam

pertemuan-pertemuan pembelajaran, hanya satu sekolah telah melakukan langkah yang

sesuai dengan prinsip penutup pembelajaran, yakni perangkuman materi bersama siswa

dan penugasan. Namun dua sekolah masih belum, karena tanpa melakukan perangkuman

materi bersama siswa, langsung memberikan penugasan, dan langsung melakukan postest.

Meskipun prinsipnya sama dalam langkah penutupan, namun kegiatan pembelajaran

untuk KD 2 dalam pertemuan pembelajarannya, ditambah dengan pelaksanaan posttest,

dan penugasan, berupa penugasan kelompok menelaah buku, mengamati pelanggaran tata

tertib sekolah. Sementara kegiatan pembelajaran untuk KD 3 dengan dua kali pertemuan,

dua sekolah agak berbeda dengan prinsip penutupan pembelajaran, karena melakukan

refleksi bersama siswa, tanpa melakukan penyimpulan, setelah itu dilakukan posttest, dan

dilanjutkan dengan penugasan. Penugasan diberikan berupa telaah materi, klipping surat

kabar tentang pelanggaran norma, dan mengamati pelaksanaan norma di sekolah sebagai

bahan presenstasi kelompok pada pertemuan berikutnya.

b. Pembelajaran PKn

Pembelajaran yang dilakukan ditutup dengan langkah penutupan yang sesuai

dengan ketentuan, yakni penyimpulan atau perangkuman yang dilakukan bersama siswa,

kemudian dilakukan penugasan-penugasan, yang berkaitan dengan remedial, pengayaan,

maupun untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Langkah penutupan sesuai dengan yang

direncanakan dalam RPP PKn.



5. Media/alat peraga

a. RPP PKn

Media pembelajaran dan alat peraga yang digunakan tidak secara jelas digunakan,

hanya satu sekolah yang menyatakan menggunakan gambar dalam kegiatan pembelajaran.

b. Pembelajaran PKn

Dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, hanya satu guru yang benar-

benar mempergunakan media dan alat peraga pembelajaran, yakni sketsa, gambar, film,

laptop, dan LCD, nyanyian, dan permainan, dan satu guru hanya menggunakan gambar,

namun tidak sesuai dengan materi pembelajaran. Jadi di dalam RPP, hanya satu guru

yang sesuai, yang lain tidak sesuai.

c. FGD

Dalam pembelajaran yang berkaitan dengan norma-norma di masyarakat, guru

hendaknya menyajikan gambar-gambar bervariasi, berwarna, bergerak, ditayangkan atau

dalam bentuk video atau film pendek melalui LCD, sehingga Memperkuat daya ingat,

memotivasi belajar, kreatif dan inspirasi memberikan komentar, dan mampu membedakan

aspek positif dan negatif dari media dan alat peraga yang disajikan.

6. Sumber Pembelajaran

a. RPP PKn

Pembelajaran yang direncanakan guru telah menggunakan lebih dari 1 sumber,

bahkan beragam sumber, yakni terdiri dari buku paket/teks, buku ajar PKn, contoh norma,

orang tua, tokoh masyarakat, perilaku guru dan siswa dan artikel/media massa.



b. Pembelajaran PKn

Pembelajaran PKn yang dilaksanakan nampaknya menggunakan sumber baik

berupa buku teks dan contoh-contoh norma di rumah dan masyarakat. Namun hanya satu

guru yang benar-benar menggunakan sumber-sumber pembelajaran yang dikemas untuk

disajikan berupa sketsa, gambar, dan film, sehingga materi yang disajikan nampak lebih

kongkrit, dari pada hanya bersumber pada buku teks dan pengalaman saja.

c. FGD

Perlu sumber bahan yang bervariasi yang digunakan dalam pembelajaran tentang

norma-norma di masyarakat, yakni sumber bahan yang beragam dan bervariasi, terdiri

dari buku teks, buku ajar, perilaku siswa, orang tua, dan masyarakat, contoh-contoh

norma, sketsa, studi kasus, karikatur, artikel/klipping tentang norma, gambar, video dan

film tentang norma.

7. Penilaian

a. RPP PKn

Dalam perencanaan penilaian kegiatan pembelajaran guru nampaknya

menggunakan test dan nontest. Penilaian dalam bentuk test terdiri dari test uraian dan test

pilihan ganda, sementara penilaian nontest lebih mengarah kepada penilaian terhadap

aktivitas selama diskusi dan hasil kerja.

Untuk penilaian test baik dalam bentuk test uraian maupun test pilihan ganda, item-

item soal yang direncanakan untuk menilai penguasaan materi Norma-norma yang berlaku

di masyarakat, sebagian besar soal cendrung kepada soal-soal yang menanyakan ranah

kognitif, sedikit sekali soal yang menanyakan ranah psikomotor, apalagi soal yang



menanyakan ranah afektif. Selain itu materi yang ditanyakan dalam soal dilihat dari aspek

teoritis-akademik terlalu tinggi untuk siswa kelas 7. Penilaian yang dirancang dalam

bentuk nontes, seperti penilaian aktivitas dalam diskusi dan hasil kerja merupakan paduan

penilaian yang berbasis pada kognitif, psikomotor dan afektif yakni kualitas kinerja siswa

dalam berdiskusi dan menghasilkan produk kerja.

b. Pembelajaran PKn

Dalam pembelajaran yang dilakukan guru, penilaian terhadap penguasaan materi

setelah akhir pembelajaran, hanya nampak terlihat pada siswa yang aktif membacakan

hasil tugasnya sendiri, atau kelompoknya, dan yang bertanya jawab. Nampaknya

penilaian yang dirancang dalam pembelajaran tidak dilaksanakan dalam kegiatan

pembelajaran yang dilakukan .

c. FGD

Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran, sehingga selain tes tertulis

dilakukan juga tes penilaian sikap dan unjuk kerja. Penilaian dibuat beragam misalnya

dengan kartu soal, game, observasi, analisis gambar, dan penilaian sikap atau perilaku.

Dengan beragam penilaian dalam proses dan hasil, maka akan diperoleh hasil penilaian

yang komprehensif tidak hanya dalam memahami, menunjukkan sikap dan penerapan

norma-norma di masyarakat, tetapi yang terpenting siswa mampu memahami,

menunjukkan sikap terhadap jenis kepatuhan mana yang dipilih dalam mematuhi dan

memberi contoh tentang perilaku mematuhi dan menerapkan norma-norma di masyarakat.



C. PenyusunanPenyusunanPenyusunanPenyusunanModelModelModelModel AwalAwalAwalAwal

Penyusunan model diperoleh dari hasil analisis karakteristik dan temuan kelebihan dan

kelemahan terhadap tiga pola pembelajaran baik dari RPP PKn yang dibuat guru dan

pembelajaran yang dilaksanakan guru, serta hasil FGD dengan guru PKn SMP Negeri

Banjarmasin.

MODELMODELMODELMODEL AWALAWALAWALAWAL PEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARAN
PEMBINAANPEMBINAANPEMBINAANPEMBINAANKARAKTERKARAKTERKARAKTERKARAKTERKEPATUHANKEPATUHANKEPATUHANKEPATUHAN TERHADAPTERHADAPTERHADAPTERHADAP NORMANORMANORMANORMA
DALAMDALAMDALAMDALAMMATAMATAMATAMATA PELAJARANPELAJARANPELAJARANPELAJARAN PKnPKnPKnPKn DiDiDiDi SMPSMPSMPSMP NegeriNegeriNegeriNegeri BANJARMASINBANJARMASINBANJARMASINBANJARMASIN

Mata Pelajaran : PKn
Sekolah : SMP
Kelas/Semester : 7/1
Alokasi Waktu : 1x40 menit

A.A.A.A. StandarStandarStandarStandar KompetensiKompetensiKompetensiKompetensi

Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B.B.B.B. KompetensiKompetensiKompetensiKompetensi DasarDasarDasarDasar

Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C.C.C.C. TujuanTujuanTujuanTujuan PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

1. Mengemukakan arti dari norma yang berlaku di masyarakat
2. Membedakan norma-norma yang berlaku di masyarakat
3. Memilih jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di masyarakat
4. Memberikan alasan kepatuhan terhadap norma-norma di masyarakat
5. Memberikan contoh-contoh perilaku mematuhi norma-norma di masyarakat dan alasan

mematuhinya
6. Memberikan contoh-contoh perilaku tidak mematuhi norma-norma di masyarakat dan

alasan tidak mematuhinya.



D.D.D.D. KarakterKarakterKarakterKarakter SiswaSiswaSiswaSiswa yangyangyangyang DiharapkanDiharapkanDiharapkanDiharapkan

1. Disiplin
2. Patuh, Taat

E.E.E.E. MateriMateriMateriMateri PelajaranPelajaranPelajaranPelajaran

1. Norma-norma yang berlaku di masyarakat

a. Arti Norma yang berlaku di masyarakat

Manusia merupakan makhluk sosial, dan selalu membutuhkan orang lain di manapun
dan kapanpun ia berada di muka bumi ini. Namun sebagai makhluk individu, manusia
memiliki perbedaan dengan manusia lainnya, sehingga melahirkan beragam
pemikiran, kepentingan, dan aspirasi, sehingga terdapat peluang terjadi konflik,
berupa perselisihan, pertentangan bahkan perkelahian.

Untuk menghindari terjadi konflik antar sesama manusia dalam masyarakat,
diperlukan adanya kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan atau aturan yang dijadikan
acuan, pedoman, patokan atau ukuran dalam mengatur perilaku manusia dalam
kehidupan bermasyarakat. Kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan
demikian dinamakan norma

b. Perbedaan norma-norma yang berlaku di masyarakat

Perbedaan norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat dilihat secara lebih mudah
melalui tabel berikuit :

PERBEDAANPERBEDAANPERBEDAANPERBEDAAN ANTARANTARANTARANTAR NORMANORMANORMANORMA

KRITERIAKRITERIAKRITERIAKRITERIA AGAMAAGAMAAGAMAAGAMA KESUSILAANKESUSILAANKESUSILAANKESUSILAAN KESOPANANKESOPANANKESOPANANKESOPANAN HUKUMHUKUMHUKUMHUKUM
Pengertian Peraturan hidup

yang berisi
perintah dan
larangan dari
Tuhan YME

Peraturan hidup
yang dianggap
sebagai suara hati
sebagai pedoman
sikap dan perbuatan

Peraturan hidup
yang timbul dari
pergaulan,
kebiasaan, adat,
istiadat, dan budaya
suatu masyarakat

Peraturan hidup
yang dibuat oleh
lembaga negara
yang berwenang

Sumber Tuhan YME,
ajaran agama

Hati nurani, kalbu Keyakinan
masyarakat

Peraturan Per-
UU-an, agama

Sanksi Dosa, hukuman
bisa di dunia
atau akhirat

Malu, Menyesal Dicela, dicemooh,
dikucilkan

Hukuman,
denda, penjara,
mati



2. Kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat

a. Arti kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat

Kepatuhan dapat diartikan patuh dengan perintah dan aturan, jadi kepatuhan secara
otomatis bermakna mematuhi peraturan-peraturan, hukum-hukum, regulasi-regulasi
dan kebijakan. Dalam perspektif agama, agama manapun di dunia, apalagi agama-
agama samawi, semuanya meletakkan kepatuhan sebagai nilai moral yang utama dan
kebajikan terpuji. Kepatuhan dalam dimensi pendidikan moral adalah kerelaan dalam
tindakan untuk mematuhi perintah-perintah dan keinginan dari kewibawaan, seperti
orang tua atau guru.

Kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat berarti perilaku
mematuhi atau menaati peraturan hidup yang mengaturnya baik norma agama, norma
kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.

b. Jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Kepatuhan seseorang berkembang dari takut kepada orang, kekuasaan atau paksaan,
ingin dipuji; kiprah umum; adanya aturan hukum; adanya manfaat dan kesenangan
memuaskan baginya; hingga sampai ke tingkat prinsip dasar etis universal. Jadi
kepatuhan itu terdiri dari:

1) kepatuhan karena takut pada orang, kekuasaan atau paksaan, jika tidak mematuhi
akan berakibat negatif bagi dirinya

2) kepatuhan karena ingin dipuji, disenangi atau disukai orang lain
3) kepatuhan karena ikut kebanyakan orang
4) kepatuhan karena adanya manfaat, kesenangan atau keuntungan yang diperoleh

sehingga memuaskan dirinya.
5) kepatuhan karena berdasarkan aturan yang ada dan disepakati
6) kepatuhan karena prinsip hati nurani

c. Alasan mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat

Norma-norma yang berlaku di masyarakat kebanyakan selalu dipatuhi, meskipun
demikian selalu juga ada orang yang tidak mematuhi. Bagi orang yang mematuhi
norma-norma tentu ada alasan mengapa mereka mematuhinya. Bisa orang yang
mematuhi norma, karena alasan takut, jika tidak mematuhi norma akan menerima
akibat negatif, bisa datang dari sanksi yang akan diberikan, takut terhadap aparat yang
menegakan aturan, takut akan menerima hukuman. Alasan karena ingin dipuji,
disenangi atau ingin dicontoh, dapat juga menjadi alasan orang untuk mematuhi
norma. Tetapi bisa jadi karena ikut-ikutan orang banyak, sehingga malu dicap tidak
mengikuti “trend”, “tidak gaul”, “demi teman”, atau atas nama “solidaritas”. Bagi
yang melihat ada unsur manfaat dari mematuhi norma dapat juga menjadi alasan
orang mematuhi norma, dari unsur manfaat, ada keuntungan-keuntungan yang
diperoleh berupa kesenangan, ketenangan, keamanan, atau kedamaian secara materi
maupun rohani. Namun yang terpenting orang mematuhi norma adalah karena alasan



yang berkaitan dengan prinsip berbasis hati nurani, dan kepentingan kesejahteraan
orang banyak.

3. Contoh-contoh perilaku mematuhi dan tidak mematuhi norma-norma yang berlaku di
masyarakat.

a. Contoh-contoh perilaku mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat

1) Norma agama

a) Keluarga, antara lain
• patuh kepada orang tua, terutama ibu
• rajin mengerjakan ibadah bersama orang tua, misalnya sholat, kebaktian di

gereja, di kuil dan lain-lain
• suka membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan di rumah

b) Sekolah, antara lain
• membiasakan tadarus al-kitab pada setiap hari selama 10 menit sebelum

jam pelajaran dimulai
• membaca doa sebelum dan sesudah selesai jam pelajaran berakhir di

sekolah menjelang pulang
• tidak melakukan perbuatan maksiat, keji dan mungkar, seperti berjudi,

mabuk-mabukan, menipu, berbohong, dan lain-lain

c) Masyarakat, antara lain
• membantu tetangga yang mendapat musibah
• ikut mendatangi tetangga yang meninggal dunia, melakukan sholat

jenazah dan mengantarkannya sampai ke kubur
• memberikan makanan dan minuman kepada tetangga yang berdekatan

2) Norma kesusilaan

a) Keluarga, antara lain
• berperilaku jujur terhadap orang tua
• tidak merendahkan orang tua di depan umum
• tetap menghormati orang tua, meskipun pekerjaan sebagai tukang becak

b) Sekolah, antara lain
• berlaku jujur dalam mengerjakan ulangan
• tidak melakukan penipuan terhadap sesama teman
• menghormati martabat siswi perempuan
• tidak membeda-bedakan teman



c) Masyarakat
• menghormati tetangga, meskipun status sosial berbeda
• berbuat baik terhadap sesama manusia, tidak menghina dan menyakiti

perasaan orang lain
• tidak mencuri, menipu dan merampas milik orang lain

3) Norma kesopanan

a) Keluarga, antara lain
• berbicara sopan, santun dan lembut kepada orang tua
• menyerahkan dan menerima sesuatu dari dan kepada orang tua melalui

tangan kanan
• datang dan pergi dari rumah, mengucapkan salam dan permisi kepada

orang tua

b) Sekolah
• masuk kantor guru mengucapkan salam dan permisi
• jangan masuk ruangan sebelum diijinkan masuk
• berpakaian rapi dan sopan saat memasuki sekolah dan kelas atau menemui

guru dan kepala sekolah

c) Masyarakat
• mengucapkan salam ketika memasuki rumah orang
• selalu mendahulukan orang berusia tua saat berjalan
• ikhlas memberikan tempat duduk kita saat seorang yang sudah tua atau ibu

yang hamil sedang mencari tempat duduk di tempat umum

4) Norma hukum

a) Keluarga, antara lain berkaitan dengan ketertiban dan sesuai prosedur
• melaksanakan tugas yang telah diberikan orang tua secara

bertanggungjawab, misalnya menyapu, menyiram tanaman, membersihkan
sampah

• dilarang bagi anak perempuan pulang di atas jam 10, kecuali hal-hal yang
bersifat darurat

• dilarang anak-anak pergi tanpa sepengetahuan orang tua.

b) Sekolah, antara berkaitan dengan ketertiban dan sesuai prosedur
• masuk sekolah tepat waktu pada jam 07.30 dan pulang pada jam 13.30
• memakai pakaian seragam sekolah dan atribut yang telah ditentukan
• siswa lelaki tidak boleh memakai kalung, anting-anting dan gelang tangan.



c) Masyarakat, antara lain
• mematuhi peraturan yang berlaku, misalnya setiap pengendara sepeda

motor harus memakai helm
• setiap penduduk harus mempunyai KTP
• setiap pendatang harus melapor kepada RT selama 24 jam
• dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya dan waktu yang telah

ditentukan

b. Contoh-contoh perilaku yang tidak mematuhi norma-norma yang berlaku di
masyarakat

1) Norma agama

a) Keluarga, antara lain
• tidak menghormati orang tua, khusus kepada ibu
• tidak mengucapkan salam, mencium tangan, dan minta doa kepada orang

tua, ketika berangkat ke sekolah
• tidak berdoa ketika mau makan

b) Sekolah
• tidak membaca doa ketika mau memulai kegiatan pelajaran dan menutup

kegiatan pelajaran
• tidak membiasakan diri sebelum memasuki mengucapkan salam
• selalu tidak hadir saat di sekolah melaksanakan kegiatan tadarus kitab suci

(Muslim, Al Qur’an, Kristen, Injil, dan lain-lain sesuai agama dan kitab
sucinya)

c) Masyarakat, antara lain
• mengambil hak milik tetangga, seperti batas tanah, dan benda-benda

lainnya tanpa sepengetahuan dan ijin dari yang bersangkutan
• tidak bertegur sapa sampai lebih dari tiga hari
• tidak menolong dan tidak menjenguk tetangga yang sakit keras.

2) Norma kesusilaan

a) Keluarga, antara lain
• tidak berlaku jujur dengan orang tua, selalu suka berdusta
• berperilaku malas ketika diminta tolong oleh orang tua
• merasa diri sok hebat, pintar, cantik hingga merendahkan orang tua,

karena pendidikan mereka rendah danberpenampilan tidak sebagaiman
diharapkan

b) Sekolah, antara lain
• selalu menyontek jika mengerjakan ulangan
• selalu berbohong ketika ditanyakan alasan selalu terlambat datang sekolah



• selalu menghina teman-teman yang rupanya jelek, dari kalangan keluarga
miskin, dan nilai ulangannya rendah

c) Masyarakat, antara lain,
• mencuri benda-benda milik tetangga
• bersifat masa bodoh terhadap lingkungan di mana ia tinggal
• bersikap angkuh terhadap tetangga dan anggota masyarakat dimanapun ia

bergaul

3) Norma kesopanan

a) Keluarga, antara lain
• berkata kasar dan tidak santun terhadap orang tua dan anggota keluarga
• bergaul dengan orang tua tanpa memperhatikan adab berperilaku
• membiarkan kondisi kamar dan peralatannya dalam keadaan berhamburan

dan tidak tersusun rapi

b) Sekolah, antara lain
• berlaku tidak sopan dengan guru
• berpakaian tidak senonoh, bahkan tidak sesuai dengan penampilan sebagai

seorang pelajar di sekolah
• memperlakukan orang dalam pergaulan dengan siswa lainnya tanpa rasa

sopan dan hormat

c) Masyarakat, antara lain
• masuk rumah orang tidak mengucapkan salam dan tanpa mengetuk pintu
• tidak menghormati orang yang lebih tua, baik perkataan maupun

perbuatan
• bermain musik dengan nada dan suara yang mengganggu tetangga, bahkan

melewati jam saat orang hendak tidur.

4) Norma hukum

a) Keluarga, antara lain
• tidak mau belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati

bersama orang tua
• selalu pulang larut malam dan melewati batas jam yang disepakati

bersama
• tidak mau membantu pekerjaan di rumah yang telah disepakati pembagian

pekerjaan dengan orang tua dan saudara lainnya.

b) Sekolah, antara lain,
• tidak menaati tata tertib sekolah
• selalu datang dan pulang sekolah, tidak tepat waktu



• selalu tidak tepat menunaikan kewajiban sekolah yang diamanahkan
kepadanya

c) Masyarakat, antara lain
• menerobos lampu merah di perempatan jalan
• pengendara sepeda motor berusia 17 tahun, mempunyai SIM dan memakai

helm
• tidak membuat keributan dan kekacauan di tempat umum

F.F.F.F. MetodeMetodeMetodeMetode

1. Ceramah
2. Peragaan
3. Studi kasus
4. Tugas individual
5. Diskusi kelompok
6. Tanya jawab

G.G.G.G. Langkah-langkahLangkah-langkahLangkah-langkahLangkah-langkah KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran (Strategi(Strategi(Strategi(Strategi Pembelajaran/KegiatanPembelajaran/KegiatanPembelajaran/KegiatanPembelajaran/Kegiatan Belajar)Belajar)Belajar)Belajar)

Langkah Pendahuluan

1. Presensi
2. Apersepsi
3. Motivasi
4. Penyampaian tujuan dan topik

Langkah Inti

1. Eksplorasi

a. Pemahaman Norma-norma yang berlaku di masyarakat

1) Guru menggambar sketsa, atau menempel gambar, menayangkan gambar yang
berkaitan dengan materi norma-norma yang berlaku di rumah, di sekolah dan di
masyarakat di papan tulis.

2) Beberapa siswa baik duduk di kursi maupun maju ke depan kelas, diminta untuk
memberikan tanggapan, pendapat, pertanyaan, bercerita tentang apa yang ada di
dalam sketsa atau gambar, sambil guru mengarahkan tanggapan, pendapat,
pertanyaan atau cerita ke arah arti, sumber dan sanksi dari norma-norma.

3) Guru menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (arti, sumber,
sanksi) dengan menggunakan metode ceramah dan studi kasus melalui peragaan
sketsa, gambar dan film pendek tentang norma-norma.



4) Guru menggambar sketsa, atau menempel gambar, menayangkan gambar yang
berkaitan dengan materi norma-norma yang berlaku di rumah, di sekolah dan di
masyarakat di papan tulis (bisa menggunakan yang telah dipasang di papan tulis)

5) Beberapa siswa baik duduk di kursi maupun maju ke depan kelas, diminta untuk
memberikan tanggapan, pendapat, pertanyaan, bercerita tentang perbedaan
norma-norma yang ada di dalam sketsa atau gambar, sambil guru mengarahkan
tanggapan, pendapat, pertanyaan atau cerita ke arah perbedaan dari norma-norma
yang berlaku di rumah, di sekolah dan di masyarakat

6) Menjelaskan perbedaan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dengan
menggunakan metode ceramah dan studi kasus melalui peragaan sketsa, gambar
dan film pendek tentang norma-norma.

2. Elaborasi

b. Memperkuat kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat

1) Memilih jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di masyarakat dengan
metode tugas individual dan diskusi kelompok, menggunakan materi dalam buku,
atau studi kasus dari kejadian di sekolah, di rumah, peragaan sketsa, gambar dan
film tentang norma-norma.

2) Selesai tugas individual dan diskusi kelompok, siswa diminta membacakan
hasilnya di bangku atau di depan kelas, disusul dengan tanya jawab.

3) Memberikan alasan kepatuhan terhadap norma-norma di masyarakat dengan
menggunakan metode tugas individual dan diskusi kelompok, menggunakan
materi dalam buku, atau studi kasus dari kejadian di sekolah, di rumah, peragaan
sketsa, gambar dan film tentang norma-norma.

4) Selesai tugas individual dan diskusi kelompok, siswa diminta membacakan
hasilnya di bangku atau di depan kelas, disusul dengan tanya jawab.

3. Konfirmasi

c. Menunjukkan contoh-contoh perilaku mematuhi dan tidak mematuhi norma-norma
yang berlaku di masyarakat
1) Memberikan contoh-contoh perilaku mematuhi norma-norma, 5 contoh di rumah,

5 contoh di sekolah dan 5 contoh di masyarakat serta alasan mematuhinya,
melalui tugas individual menulis di buku catatan, membacakannya berdiri di
tempatnya, di depan kelas, atau menuliskannya di papan tulis.

2) Memberikan contoh-contoh perilaku tidak mematuhi norma-norma, 5 contoh di
rumah, 5 contoh di sekolah dan, 5 contoh di masyarakat dan alasan tidak
mematuhinya melalui tugas individual menulis di buku catatan, membacakannya
berdiri di tempatnya, di depan kelas, atau menuliskannya di papan tulis



Langkah Penutup

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi
2. Guru menugaskan siswa untuk dalam melakukan pengamatan dan pendataan bentuk-

bentuk pelaksanaan dan pelanggaran norma-norma di rumah, di sekolah dan di
masyarakat, kemudian menggali alasan orang mematuhi dan tidak mematuhi norma, dan
mecari jalan keluar dan saran untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi
pelanggaran terhadap norma, baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat

H.H.H.H. Media/AlatMedia/AlatMedia/AlatMedia/Alat PeragaPeragaPeragaPeraga

1. Sketsa yang berkaitan dengan norma
2. Gambar-gambar yang berkaitan dengan norma
3. Film yang berkaitan dengan norma
4. Lagu-lagu yang berkaitan norma
5. LCD
6. Laptop

I.I.I.I. SumberSumberSumberSumber PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

1. Buku teks PKn untuk kelas VII
2. Perilaku guru dan siswa
3. Contoh-contoh norma
4. Artikel/berita di media massa

J.J.J.J. PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian

1. Tes

a. Uraian

1) Jelaskan apa arti dari norma ?
2) Uraikan jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat ?
3) Bedakan norma-norma dilihat dari sumber dan sanksi ?
4) Sebutkan jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di masyarakat?
5) Berikan alasan mengapa orang mematuhi norma-norma di masyarakat ?
6) Kemukakan contoh-contoh perilaku mematuhi norma-norma, 2 contoh norma di

rumah, 2 contoh di sekolah dan, 2 contoh di masyarakat dan alasan mematuhinya.
7) Tunjukkan contoh-contoh perilaku tidak mematuhi norma, 2 contoh norma di

rumah, 2 contoh norma di sekolah, 2 contoh norma di masyarakat dan alasan tidak
mematuhinya.



b. Pilihan Ganda

1) Kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang dijadikan peraturan hidup, sehingga
mempengaruhi tingkah laku dalam masyarakat
a. wahyu
b. norma
c. adat
d. kebiasaan

2) Norma yang sumber berasal dari hati nurani adalah
a. norma agama
b. norma kesusilaan
c. norma kesopanan
d. norma hukum

3) Norma yang jenis sanksinya berupa celaan, cemohan dan pengucilan
a. agama
b. kesusilaan
c. kesopanan
d. hukum

4) Salah satu ciri norma hukum bila dibandingkan dengan norma lainnya adalah
a. sudah ditentukan lebih dahulu
b. tegas dan keras
c. tidak memandang siapa yang bersalah
d. dibuat oleh lembaga kemasyarakat

5) Manfaat yang didapat jika seseorang patuh terhadap norma yang berlaku adalah
a. merasa aman dalam setiap langkah hidupnya
b. mendapat penghargaan sebagai pribadi yang baik
c. mudah memperoleh segala apa yang diinginkan
d. selalu mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu

6) Pada saat ulangan PKn, saya tidak bisa menjawab beberapa soal, saya berupaya
untuk menyontek soal baik membuka kertas catatan yang saya bawa, atau meniru
jawaban dari teman terdekat, perbuatan itu saya lakukan, karena:
a. tidak ada satu orangpun yang mengetahui dan mengawasi saya
b. tidak satupun orang di kelas yang berani dengan saya
c. saya kira itu bukan merupakan pelanggaran norma, dan rasanya tidak berdosa
d. itu saya sadar, perilaku itu tidak jujur, perbuatan yang melanggar seluruh

norma.
7) Selaku pelajar SMP saya berkeinginan mengendarai sepeda motor pergi ke

sekolah, tetapi dilarang ayah. Terhadap larangan demikian, maka saya
a. tetap akan melakukannya, tetapi secara diam-diam
b. tidak akan melakukannya, karena kalau melakukan dan ketahuan ayah, ayah

nanti menghukum saya
c. saya tidak akan melakukannya, karena melanggar larangan dari ayah, larangan

dari sekolah dan larangan dari UU Lalu lintas
d. saya tidak akan melakukannya, karena teman-teman saya di sekolah banyak

yang tidak mengendarai sepeda motor ke sekolah
8) Saya selalu datang tepat waktu di sekolah, dan selalu rajin menyapu di kelas

sesuai jadwal menyapu saya. Perilaku itu saya lakukan karena



a. takut dengan kepala sekolah dan guru di sekolah
b. ingin dipuji oleh teman-teman, guru dan kepala sekolah
c. teman-teman saya banyak yang demikian
d. peraturan sekolah dan sesuai dengan hati nurani saya

9) Contoh perbuatan yang mematuhi keempat norma adalah
a. perilaku jujur
b. bersalaman dengan teman-teman
c. tersenyum bila berjumpa dengan siapa saja
d. menyediakan minuman jika teman bertamu

10) Contoh perbuatan di bawah ini yang melanggar keempat norma adalah
a. mencuri
b. memberikan warisan
c. memfitnah
d. menghina tetangga

2. Non tes

a. Sikap
Beri tanda contreng (V) pada sikap yang kamu pilih
No PERNYATAAN SETUJU TIDAK

SETUJU
ALASANNYA

1 Saya berlaku jujur pada teman-
teman yang kusenangi saja

2 Ketika guru masuk kelas saya
cepat-cepat menyiapkan diri
untuk belajar

3 Ruangan kelas harus selalu bersih
dan rapi, terutama saat guru PKn
mengajar, karena saya takut
dimarahi beliau

4 Saya ke sekolah selalu berpakaian
rapi, walau pakaian saya sudah
termasuk pakaian yang lama
sekali

5 Saya kalau berbicara dengan
teman menggunakan bahasa gaul,
walaupun kasar

6 Sebagai ketua kelas saya harus
berani dan akan memukul siapa
saja yang berani melanggar tata
tertib sekolah

7 Sebelum memulai pelajaran
didahului dengan membaca doa

8 Karena teman-teman saya banyak



yang merokok diam-diam di
sekolah, jadi “demi teman” dan
agar “gaul” dengan teman-teman,
saya ikut juga merokok diam-
diam di sekolah

9 Saya tidak akan menghormati
guru PKn, karena beliau tidak
ramah dan kaku dalam bergaul
dengan siswa

10 Si Palui anak orang kaya, jadi
wajar-wajar saja dia ke sekolah
mengendarai sepeda motor

b. Penilaian Kinerja
1) Unjuk Diri dalam Diskusi

a) Komponen yang dinilai adalah aktivitas (bertanya, menjawab, memberikan
pendapat, tanggapan, bercerita), kontribusi dalam kerja sama (penggagas,
penulis, pembicara, pendengar), pemahaman (kualitas pertanyaan dan jawaban)

b) Nilai Komponen
Aspek Aktivitas Nilai maksimal =40, minimal=10
Aspek Kontribusi dalam kerja sama Nilai maksimal =40, minimal=10
Aspek Pemahaman Nilai maksima l=40, minimal=10

2) Unjuk Kerja
a) Komponen Unjuk Kerja yang dinilai adalah kesesuaian jawaban atau materi

yang ditugaskan, kerapian, kualitas ulasan jawaban/materi yang dikerjakan,
dan kreativitas hasil pekerjaan

b) Nilai Komponen
Aspek Kesesuaian Nilai maksimal =40, minimal=10
Aspek Kerapian Nilai maksimal =40, minimal=10
Aspek Kualitas Ulasan Jawaban/Materi Nilai maksimal =40, minimal=10
Aspek Kreativitas Kerja Nilai maksimal =40, minimal=10

Banjarmasin, 15 Nopember 2013

Kepala SMP Negeri Banjarmasin Guru PKn

.......................................................... ...................................................
NIP. NIP.



D. Model Utama

Model Utama merupakan model pembelajaran yang dibuat dari hasil revisi model awal

yang diangkat dari tiga pola pembelajaran yang dilakukan tiga guru PKn di SMP Negeri

Banjarmasin, yakni SMPN 1, SMPN 15 dan SMPN 30. Kegiatan penyusunan model utama

dilakukan setelah melalui uji rasional (logical construct) terhadap materi model (content

construct) dengan para guru PKn di Banjarmasin melalui diskusi terbatas. Dari diskusi terbatas

dengan guru-guru pengajar mata pelajaran PKn (SMP Negeri 3, SMP Negeri 15, dan SMP

Negeri 30), diperoleh masukan bahwa perlu ditambah lagi aspek tentang tujuan, materi, strategi,

dan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk aspek tujuan, hendaknya ditambahkan tujuan tentang

penjelasan jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat. Implikasinya ada materi yang

ditambahkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam strategi, agar jelas ada batas antara tujuan pembelajaan yang telah dibahas dengan tujuan

pembelajaran yang akan dibahas, maka perlu dilakukan suatu kegiatan yang menjadi tanda

pembatas itu, yakni guru dan siswa mengucapkan "yel-yel" tertentu, seperti yel-yel Tukul, yaitu

"Kembali ke laptop", kemudian diiringi dengan tepuk tangan ala pramuka. Untuk menanamkan

kepatuhan siswa terhadap norma yang berlaku di masyarakat (sekolah), maka para guru

menyarankan adanya kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh kelas maupun sekolah.

Dari kegiatan diskusi terbatas dengan para guru SMP Negeri 1, 15 dan 30, dilakukan

revisi terhadap model awal yang disusun dari ketiga pola pembelajaran yang dilaksanakan guru-

guru tersebut, sehingga menghasilkan model baru yang dinamakan Model Utama Pembelajaran.

Hasil dari revisi model awal disusunlah Model Utama untuk Model Pembelajaran seperti

dipaparkan di bawah ini.



MODELMODELMODELMODEL UTAMAUTAMAUTAMAUTAMA PEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARAN
PEMBINAANPEMBINAANPEMBINAANPEMBINAANKARAKTERKARAKTERKARAKTERKARAKTERKEPATUHANKEPATUHANKEPATUHANKEPATUHAN TERHADAPTERHADAPTERHADAPTERHADAP NORMANORMANORMANORMA
DALAMDALAMDALAMDALAMMATAMATAMATAMATA PELAJARANPELAJARANPELAJARANPELAJARAN PKnPKnPKnPKn DiDiDiDi SMPSMPSMPSMP NegeriNegeriNegeriNegeri BANJARMASINBANJARMASINBANJARMASINBANJARMASIN

Mata Pelajaran : PKn
Sekolah : SMP
Kelas/Semester : 7/1
Alokasi Waktu : 1x40 menit

A.A.A.A. StandarStandarStandarStandar KompetensiKompetensiKompetensiKompetensi

Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B.B.B.B. KompetensiKompetensiKompetensiKompetensi DasarDasarDasarDasar

Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C.C.C.C. TujuanTujuanTujuanTujuan PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

1. Mengemukakan arti dari norma yang berlaku di masyarakat
2. Menjelaskan norma-norma yang berlaku di masyarakat
3. Membedakan norma-norma yang berlaku di masyarakat
4. Memilih jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di masyarakat
5. Memberikan alasan kepatuhan terhadap norma-norma di masyarakat
6. Memberikan contoh-contoh perilaku mematuhi norma-norma di masyarakat dan alasan

mematuhinya
7. Memberikan contoh-contoh perilaku tidak mematuhi norma-norma di masyarakat dan

alasan tidak mematuhinya.

D.D.D.D. KarakterKarakterKarakterKarakter SiswaSiswaSiswaSiswa yangyangyangyang DiharapkanDiharapkanDiharapkanDiharapkan

1. Disiplin
2. Patuh, Taat

E.E.E.E. MateriMateriMateriMateri PelajaranPelajaranPelajaranPelajaran

1. Norma-norma yang berlaku di masyarakat

a. Arti Norma yang berlaku di masyarakat

Manusia merupakan makhluk sosial, dan selalu membutuhkan orang lain di manapun
dan kapanpun ia berada di muka bumi ini. Namun sebagai makhluk individu, manusia
memiliki perbedaan dengan manusia lainnya, sehingga melahirkan beragam



pemikiran, kepentingan, dan aspirasi, sehingga terdapat peluang terjadi konflik,
berupa perselisihan, pertentangan bahkan perkelahian.

Untuk menghindari terjadi konflik antar sesama manusia dalam masyarakat,
diperlukan adanya kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan atau aturan yang dijadikan
acuan, pedoman, patokan atau ukuran dalam mengatur perilaku manusia dalam
kehidupan bermasyarakat. Kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan
demikian dinamakan norma

b. Jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat

Norma yang berlaku di masyarakat beragam. Jika dilihat bentuknya ada norma yang
tertulis, dan norma yang tidak tertulis. Namun melihat dari keberadaan dan
sumbernya di masyarakat, maka terdapat empat norma, yaitu :

1) Norma agama
Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan YME, dalam
bentuk ajaran agama. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapat
hukuman, bisa jadi di dunia, jika tidak bertobat, namun yang pasti hukuman di
akhirat. Norma agama hendaknya menjadi acuan, pedoman, patokan, dan ukuran
utama bagi norma-norma kesusilaan, kesopanan dan norma hukum.

2) Norma kesusilaan
Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani
manusia, bisikan kalbu dan suara hati manusia yang paling dalam, yang selalu
mengatakan kebenaran dan tidak akan berbohong, baik kepada diri sendiri,
maupun kepada orang lain. Norma kesusilaan sangat terkait dengan norma agama,
jika seseorang selalu mematuhi norma agama, maka suara hati nurani, akan
menjadi makin kuat, tetapi semakin melanggar norma agama, maka suara hati
nurani, akan menjadi makin lemah. Sehingga bisa membuat orang suka, mau,
mampu dan mudah melakukan perilaku yang baik. Namun oang yang nuraninya
lemah, bahkan kotor, maka cendrung malas, tidak mau, dan sukar untuk diajak
melakukan perilaku yang baik. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan akan
menerima hukuman di dalam hati, berupa penyesalan, bahkan bisa menyebabkan
tumbuhnya penyakit-penyakit.

3) Norma kesopanan
Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang mengatur pergaulan dalam
masyarakat. Sumber dari norma kesopanan adalah masyarakat dengan adat,
istiadat, dan kebudayaannya. Norma kesopanan terwujud dalam bentuk kebiasaan,
sopan-santun, tata krama, adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat tertentu.
Norma ini berlaku secara khusus untuk masyarakat tertentu, lokalitas, setempat.
Pelanggaran terhadap norma kesusilaan akan diberikan sanksi oleh masyarakat
berupa celaan, cemohan, bahkan dikucilkan, karena melakukan perbuatan yang
dianggap tidak pantas, tidak patut, dan tidak lazim (biasa) menurut norma
kesopanan masyarakat setempat.



4) Norma hukum
Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh lembaga negara,mengikat
kepada semua orang, dan dilaksanakan secara memaksa oleh aparat negara (polisi,
jaksa, hakim), sehingga perintah dan larangannya harus ditaati oleh masyarakat.
Sumber dari norma hukum adalah peraturan perundang-undangan, kebiasaan,
adat-istiadat, dan agama. Pelanggaran terhadap norma hukum ini akan dihukum
sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

c. Perbedaan norma-norma yang berlaku di masyarakat

Perbedaan norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat dilihat secara lebih mudah
melalui tabel berikuit :

PERBEDAANPERBEDAANPERBEDAANPERBEDAAN ANTARANTARANTARANTAR NORMANORMANORMANORMA

KRITERIAKRITERIAKRITERIAKRITERIA AGAMAAGAMAAGAMAAGAMA KESUSILAANKESUSILAANKESUSILAANKESUSILAAN KESOPANANKESOPANANKESOPANANKESOPANAN HUKUMHUKUMHUKUMHUKUM
Pengertian Peraturan hidup

yang berisi
perintah dan
larangan dari
Tuhan YME

Peraturan hidup
yang dianggap
sebagai suara hati
sebagai pedoman
sikap dan perbuatan

Peraturan hidup
yang timbul dari
pergaulan,
kebiasaan, adat,
istiadat, dan budaya
suatu masyarakat

Peraturan hidup
yang dibuat oleh
lembaga negara
yang berwenang

Sumber Tuhan YME,
ajaran agama

Hati nurani, kalbu Keyakinan
masyarakat

Peraturan Per-
UU-an, agama

Sanksi Dosa, hukuman
bisa di dunia
atau akhirat

Malu, Menyesal Dicela, dicemooh,
dikucilkan

Hukuman,
denda, penjara,
mati

2. Kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat

a. Arti kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat
Kepatuhan dapat diartikan patuh dengan perintah dan aturan, jadi kepatuhan secara
otomatis bermakna mematuhi peraturan-peraturan, hukum-hukum, regulasi-regulasi
dan kebijakan. Dalam perspektif agama, agama manapun di dunia, apalagi agama-
agama samawi, semuanya meletakkan kepatuhan sebagai nilai moral yang utama dan
kebajikan terpuji. Kepatuhan dalam dimensi pendidikan moral adalah kerelaan dalam
tindakan untuk mematuhi perintah-perintah dan keinginan dari kewibawaan, seperti
orang tua atau guru.
Kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat berarti perilaku
mematuhi atau menaati peraturan hidup yang mengaturnya baik norma agama, norma
kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.

b. Jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Kepatuhan seseorang berkembang dari takut kepada orang, kekuasaan atau paksaan,
ingin dipuji; kiprah umum; adanya aturan hukum; adanya manfaat dan kesenangan
memuaskan baginya; hingga sampai ke tingkat prinsip dasar etis universal. Jadi
kepatuhan itu terdiri dari:



1) kepatuhan karena takut pada orang, kekuasaan atau paksaan, jika tidak mematuhi
akan berakibat negatif bagi dirinya

2) kepatuhan karena ingin dipuji, disenangi atau disukai orang lain
3) kepatuhan karena ikut kebanyakan orang
4) kepatuhan karena adanya manfaat, kesenangan atau keuntungan yang diperoleh

sehingga memuaskan dirinya.
5) kepatuhan karena berdasarkan aturan yang ada dan disepakati
6) kepatuhan karena prinsip hati nurani

c. Alasan mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat
Norma-norma yang berlaku di masyarakat kebanyakan selalu dipatuhi, meskipun
demikian selalu juga ada orang yang tidak mematuhi. Bagi orang yang mematuhi
norma-norma tentu ada alasan mengapa mereka mematuhinya. Bisa orang yang
mematuhi norma, karena alasan takut, jika tidak mematuhi norma akan menerima
akibat negatif, bisa datang dari sanksi yang akan diberikan, takut terhadap aparat yang
menegakan aturan, takut akan menerima hukuman. Alasan karena ingin dipuji,
disenangi atau ingin dicontoh, dapat juga menjadi alasan orang untuk mematuhi
norma. Tetapi bisa jadi karena ikut-ikutan orang banyak, sehingga malu dicap tidak
mengikuti “trend”, “tidak gaul”, “demi teman”, atau atas nama “solidaritas”. Bagi
yang melihat ada unsur manfaat dari mematuhi norma dapat juga menjadi alasan
orang mematuhi norma, dari unsur manfaat, ada keuntungan-keuntungan yang
diperoleh berupa kesenangan, ketenangan, keamanan, atau kedamaian secara materi
maupun rohani. Namun yang terpenting orang mematuhi norma adalah karena alasan
yang berkaitan dengan prinsip berbasis hati nurani, dan kepentingan kesejahteraan
orang banyak.

3. Contoh-contoh perilaku mematuhi dan tidak mematuhi norma-norma yang berlaku di
masyarakat.

a. Contoh-contoh perilaku mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat

1) Norma agama

a) Keluarga, antara lain
• patuh kepada orang tua, terutama ibu
• rajin mengerjakan ibadah bersama orang tua, misalnya sholat, kebaktian di

gereja, di kuil dan lain-lain
• suka membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan di rumah

b) Sekolah, antara lain
• membiasakan tadarus al-kitab pada setiap hari selama 10 menit sebelum

jam pelajaran dimulai
• membaca doa sebelum dan sesudah selesai jam pelajaran berakhir di

sekolah menjelang pulang
• tidak melakukan perbuatan maksiat, keji dan mungkar, seperti berjudi,

mabuk-mabukan, menipu, berbohong, dan lain-lain



c) Masyarakat, antara lain
• membantu tetangga yang mendapat musibah
• ikut mendatangi tetangga yang meninggal dunia, melakukan sholat

jenazah dan mengantarkannya sampai ke kubur
• memberikan makanan dan minuman kepada tetangga yang berdekatan

2) Norma kesusilaan

a) Keluarga, antara lain
• berperilaku jujur terhadap orang tua
• tidak merendahkan orang tua di depan umum
• tetap menghormati orang tua, meskipun pekerjaan sebagai tukang becak

b) Sekolah, antara lain
• berlaku jujur dalam mengerjakan ulangan
• tidak melakukan penipuan terhadap sesama teman
• menghormati martabat siswi perempuan
• tidak membeda-bedakan teman

c) Masyarakat
• menghormati tetangga, meskipun status sosial berbeda
• berbuat baik terhadap sesama manusia, tidak menghina dan menyakiti

perasaan orang lain
• tidak mencuri, menipu dan merampas milik orang lain

3) Norma kesopanan

a) Keluarga, antara lain
• berbicara sopan, santun dan lembut kepada orang tua
• menyerahkan dan menerima sesuatu dari dan kepada orang tua melalui

tangan kanan
• datang dan pergi dari rumah, mengucapkan salam dan permisi kepada

orang tua

b) Sekolah
• masuk kantor guru mengucapkan salam dan permisi
• jangan masuk ruangan sebelum diijinkan masuk
• berpakaian rapi dan sopan saat memasuki sekolah dan kelas atau menemui

guru dan kepala sekolah

c) Masyarakat
• mengucapkan salam ketika memasuki rumah orang
• selalu mendahulukan orang berusia tua saat berjalan
• ikhlas memberikan tempat duduk kita saat seorang yang sudah tua atau ibu

yang hamil sedang mencari tempat duduk di tempat umum



4) Norma hukum

a) Keluarga, antara lain berkaitan dengan ketertiban dan sesuai prosedur
• melaksanakan tugas yang telah diberikan orang tua secara

bertanggungjawab, misalnya menyapu, menyiram tanaman, membersihkan
sampah

• dilarang bagi anak perempuan pulang di atas jam 10, kecuali hal-hal yang
bersifat darurat

• dilarang anak-anak pergi tanpa sepengetahuan orang tua.

b) Sekolah, antara berkaitan dengan ketertiban dan sesuai prosedur
• masuk sekolah tepat waktu pada jam 07.30 dan pulang pada jam 13.30
• memakai pakaian seragam sekolah dan atribut yang telah ditentukan
• siswa lelaki tidak boleh memakai kalung, anting-anting dan gelang tangan.

c) Masyarakat, antara lain
• mematuhi peraturan yang berlaku, misalnya setiap pengendara sepeda

motor harus memakai helm
• setiap penduduk harus mempunyai KTP
• setiap pendatang harus melapor kepada RT selama 24 jam
• dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya dan waktu yang telah

ditentukan

b. Contoh-contoh perilaku yang tidak mematuhi norma-norma yang berlaku di
masyarakat

1) Norma agama

a) Keluarga, antara lain
• tidak menghormati orang tua, khusus kepada ibu
• tidak mengucapkan salam, mencium tangan, dan minta doa kepada orang

tua, ketika berangkat ke sekolah
• tidak berdoa ketika mau makan

b) Sekolah
• tidak membaca doa ketika mau memulai kegiatan pelajaran dan menutup

kegiatan pelajaran
• tidak membiasakan diri sebelum memasuki mengucapkan salam
• selalu tidak hadir saat di sekolah melaksanakan kegiatan tadarus kitab suci

(Muslim, Al Qur’an, Kristen, Injil, dan lain-lain sesuai agama dan kitab
sucinya)



c) Masyarakat, antara lain
• mengambil hak milik tetangga, seperti batas tanah, dan benda-benda

lainnya tanpa sepengetahuan dan ijin dari yang bersangkutan
• tidak bertegur sapa sampai lebih dari tiga hari
• tidak menolong dan tidak menjenguk tetangga yang sakit keras.

2) Norma kesusilaan

a) Keluarga, antara lain
• tidak berlaku jujur dengan orang tua, selalu suka berdusta
• berperilaku malas ketika diminta tolong oleh orang tua
• merasa diri sok hebat, pintar, cantik hingga merendahkan orang tua,

karena pendidikan mereka rendah danberpenampilan tidak sebagaiman
diharapkan

b) Sekolah, antara lain
• selalu menyontek jika mengerjakan ulangan
• selalu berbohong ketika ditanyakan alasan selalu terlambat datang sekolah
• selalu menghina teman-teman yang rupanya jelek, dari kalangan keluarga

miskin, dan nilai ulangannya rendah

c) Masyarakat, antara lain,
• mencuri benda-benda milik tetangga
• bersifat masa bodoh terhadap lingkungan di mana ia tinggal
• bersikap angkuh terhadap tetangga dan anggota masyarakat dimanapun ia

bergaul

3) Norma kesopanan

a) Keluarga, antara lain
• berkata kasar dan tidak santun terhadap orang tua dan anggota keluarga
• bergaul dengan orang tua tanpa memperhatikan adab berperilaku
• membiarkan kondisi kamar dan peralatannya dalam keadaan berhamburan

dan tidak tersusun rapi

b) Sekolah, antara lain
• berlaku tidak sopan dengan guru
• berpakaian tidak senonoh, bahkan tidak sesuai dengan penampilan sebagai

seorang pelajar di sekolah
• memperlakukan orang dalam pergaulan dengan siswa lainnya tanpa rasa

sopan dan hormat



c) Masyarakat, antara lain
• masuk rumah orang tidak mengucapkan salam dan tanpa mengetuk pintu
• tidak menghormati orang yang lebih tua, baik perkataan maupun

perbuatan
• bermain musik dengan nada dan suara yang mengganggu tetangga, bahkan

melewati jam saat orang hendak tidur.

4) Norma hukum

a) Keluarga, antara lain
• tidak mau belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati

bersama orang tua
• selalu pulang larut malam dan melewati batas jam yang disepakati

bersama
• tidak mau membantu pekerjaan di rumah yang telah disepakati pembagian

pekerjaan dengan orang tua dan saudara lainnya.

b) Sekolah, antara lain,
• tidak menaati tata tertib sekolah
• selalu datang dan pulang sekolah, tidak tepat waktu
• selalu tidak tepat menunaikan kewajiban sekolah yang diamanahkan

kepadanya

c) Masyarakat, antara lain
• menerobos lampu merah di perempatan jalan
• pengendara sepeda motor berusia 17 tahun, mempunyai SIM dan memakai

helm
• tidak membuat keributan dan kekacauan di tempat umum

F.F.F.F. MetodeMetodeMetodeMetode

1. Ceramah
2. Peragaan
3. Studi kasus
4. Tugas individual
5. Diskusi kelompok
6. Tanya jawab

G.G.G.G. Langkah-langkahLangkah-langkahLangkah-langkahLangkah-langkah KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran (Strategi(Strategi(Strategi(Strategi Pembelajaran/KegiatanPembelajaran/KegiatanPembelajaran/KegiatanPembelajaran/Kegiatan Belajar)Belajar)Belajar)Belajar)

Langkah Pendahuluan
1. Presensi
2. Apersepsi
3. Motivasi
4. Penyampaian tujuan dan topik



Langkah Inti
1. Eksplorasi

a. Pemahaman Norma-norma yang berlaku di masyarakat
1) Guru menggambar sketsa, atau menempel gambar, menayangkan gambar yang

berkaitan dengan materi norma-norma yang berlaku di rumah, di sekolah dan di
masyarakat di papan tulis.

2) Beberapa siswa baik duduk di kursi maupun maju ke depan kelas, diminta untuk
memberikan tanggapan, pendapat, pertanyaan, bercerita tentang apa yang ada di
dalam sketsa atau gambar, sambil guru mengarahkan tanggapan, pendapat,
pertanyaan atau cerita ke arah arti, sumber dan sanksi dari norma-norma.

3) Guru menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (arti, sumber,
sanksi) dengan menggunakan metode ceramah dan studi kasus melalui peragaan
sketsa, gambar dan film pendek tentang norma-norma.

4) Selesai pembahasan materi norma-norma yang berlaku di masyarakat, siswa
diberi kesempatan untuk dengan bertanya, jika ada dijawab, jika tidak ada, sesi ini
diakhiri dengan menggunakan idiom tertentu yang sedang trend (misalnya, idiom
Tukul “kembali ke laptop), disusul dengan tepuk tangan ala pramuka, atau
menyanyikan bersama lagu, atau meneriakkan yel-yel yang berkaitan dengan
tema.

5) Guru menggambar sketsa, atau menempel gambar, menayangkan gambar yang
berkaitan dengan materi norma-norma yang berlaku di rumah, di sekolah dan di
masyarakat di papan tulis (bisa menggunakan yang telah dipasang di papan tulis)

6) Beberapa siswa baik duduk di kursi maupun maju ke depan kelas, diminta untuk
memberikan tanggapan, pendapat, pertanyaan, bercerita tentang perbedaan
norma-norma yang ada di dalam sketsa atau gambar, sambil guru mengarahkan
tanggapan, pendapat, pertanyaan atau cerita ke arah perbedaan dari norma-norma
yang berlaku di rumah, di sekolah dan di masyarakat

7) Menjelaskan perbedaan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dengan
menggunakan metode ceramah dan studi kasus melalui peragaan sketsa, gambar
dan film pendek tentang norma-norma.

8) Selesai pembahasan materi perbedaan norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat diberi kesempatan untuk dengan bertanya, jika ada dijawab, jika tidak
ada, sesi ini diakhiri dengan menggunakan idiom tertentu yang sedang trend
(misalnya, idiom Tukul “kembali ke laptop), disusul dengan tepuk tangan ala
pramuka, atau menyanyikan bersama lagu, atau meneriakkan yel-yel yang
berkaitan dengan tema.

2. Elaborasi

b. Memperkuat kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat
1) Memilih jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di masyarakat dengan

metode tugas individual dan diskusi kelompok, menggunakan materi dalam buku,
atau studi kasus dari kejadian di sekolah, di rumah, peragaan sketsa, gambar dan
film tentang norma-norma.



2) Selesai tugas individual dan diskusi kelompok, siswa diminta membacakan
hasilnya di bangku atau di depan kelas, disusul dengan tanya jawab.

3) Selesai pembahasan materi jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di
masyarakat diberi kesempatan untuk dengan bertanya, jika ada dijawab, jika tidak
ada, sesi ini diakhiri dengan menggunakan idiom tertentu yang sedang trend
(misalnya, idiom Tukul “kembali ke laptop), disusul dengan tepuk tangan ala
pramuka, atau menyanyikan bersama lagu, atau meneriakkan yel-yel yang
berkaitan dengan tema.

4) Memberikan alasan kepatuhan terhadap norma-norma di masyarakat dengan
menggunakan metode tugas individual dan diskusi kelompok, menggunakan
materi dalam buku, atau studi kasus dari kejadian di sekolah, di rumah, peragaan
sketsa, gambar dan film tentang norma-norma.

5) Selesai tugas individual dan diskusi kelompok, siswa diminta membacakan
hasilnya di bangku atau di depan kelas, disusul dengan tanya jawab.

6) Selesai pembahasan materi jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di
masyarakat diberi kesempatan untuk dengan bertanya, jika ada dijawab, jika tidak
ada, sesi ini diakhiri dengan menggunakan idiom tertentu yang sedang trend
(misalnya, idiom Tukul “kembali ke laptop), disusul dengan tepuk tangan ala
pramuka, atau menyanyikan bersama lagu, atau meneriakkan yel-yel yang
berkaitan dengan tema.

3. Konfirmasi

c. Menunjukkan contoh-contoh perilaku mematuhi dan tidak mematuhi norma-norma
yang berlaku di masyarakat
1) Memberikan contoh-contoh perilaku mematuhi norma-norma, 5 contoh di rumah,

5 contoh di sekolah dan 5 contoh di masyarakat serta alasan mematuhinya,
melalui tugas individual menulis di buku catatan, membacakannya berdiri di
tempatnya, di depan kelas, atau menuliskannya di papan tulis.

2) Selesai pembahasan materi jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di
masyarakat diberi kesempatan untuk dengan bertanya, jika ada dijawab, jika tidak
ada, sesi ini diakhiri dengan menggunakan idiom tertentu yang sedang trend
(misalnya, idiom Tukul “kembali ke laptop), disusul dengan tepuk tangan ala
pramuka, atau menyanyikan bersama lagu, atau meneriakkan yel-yel yang
berkaitan dengan tema.

3) Memberikan contoh-contoh perilaku tidak mematuhi norma-norma, 5 contoh di
rumah, 5 contoh di sekolah dan, 5 contoh di masyarakat dan alasan tidak
mematuhinya melalui tugas individual menulis di buku catatan, membacakannya
berdiri di tempatnya, di depan kelas, atau menuliskannya di papan tulis

4) Selesai pembahasan materi jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di
masyarakat diberi kesempatan untuk dengan bertanya, jika ada dijawab, jika tidak
ada, sesi ini diakhiri dengan menggunakan idiom tertentu yang sedang trend
(misalnya, idiom Tukul “kembali ke laptop), disusul dengan tepuk tangan ala
pramuka, atau menyanyikan bersama lagu, atau meneriakkan yel-yel yang
berkaitan dengan tema.



Langkah Penutup
1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi
2. Guru menugaskan siswa untuk dalam melakukan pengamatan dan pendataan bentuk-

bentuk pelaksanaan dan pelanggaran norma-norma di rumah, di sekolah dan di
masyarakat, kemudian menggali alasan orang mematuhi dan tidak mematuhi norma, dan
mecari jalan keluar dan saran untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi
pelanggaran terhadap norma, baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat

H.H.H.H. Media/AlatMedia/AlatMedia/AlatMedia/Alat PeragaPeragaPeragaPeraga

1. Sketsa yang berkaitan dengan norma
2. Gambar-gambar yang berkaitan dengan norma
3. Film yang berkaitan dengan norma
4. Lagu-lagu yang berkaitan norma
5. LCD
6. Laptop

I.I.I.I. SumberSumberSumberSumber PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

1. Buku teks PKn untuk kelas VII
2. Perilaku guru dan siswa
3. Contoh-contoh norma
4. Artikel/berita di media massa

J.J.J.J. PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian
1. Tes

a. Uraian
1) Jelaskan apa arti dari norma ?
2) Uraikan jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat ?
3) Bedakan norma-norma dilihat dari sumber dan sanksi ?
4) Sebutkan jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di masyarakat?
5) Berikan alasan mengapa orang mematuhi norma-norma di masyarakat ?
6) Kemukakan contoh-contoh perilaku mematuhi norma-norma, 2 contoh norma di

rumah, 2 contoh di sekolah dan, 2 contoh di masyarakat dan alasan mematuhinya.
7) Tunjukkan contoh-contoh perilaku tidak mematuhi norma, 2 contoh norma di

rumah, 2 contoh norma di sekolah, 2 contoh norma di masyarakat dan alasan tidak
mematuhinya.

b. Pilihan Ganda
1) Kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang dijadikan peraturan hidup, sehingga

mempengaruhi tingkah laku dalam masyarakat
a. wahyu
b. norma
c. adat
d. Kebiasaan



2) Norma yang sumber berasal dari hati nurani adalah
a. norma agama
b. norma kesusilaan
c. norma kesopanan
d. norma hukum

3) Norma yang jenis sanksinya berupa celaan, cemohan dan pengucilan
a. agama
b. kesusilaan
c. kesopanan
d. Hukum

4) Salah satu ciri norma hukum bila dibandingkan dengan norma lainnya adalah
a. sudah ditentukan lebih dahulu
b. tegas dan keras
c. tidak memandang siapa yang bersalah
d. dibuat oleh lembaga kemasyarakat

5) Manfaat yang didapat jika seseorang patuh terhadap norma yang berlaku adalah
a. merasa aman dalam setiap langkah hidupnya
b. mendapat penghargaan sebagai pribadi yang baik
c. mudah memperoleh segala apa yang diinginkan
d. selalu mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu

6) Pada saat ulangan PKn, saya tidak bisa menjawab beberapa soal, saya berupaya
untuk menyontek soal baik membuka kertas catatan yang saya bawa, atau meniru
jawaban dari teman terdekat, perbuatan itu saya lakukan, karena:
a. tidak ada satu orangpun yang mengetahui dan mengawasi saya
b. tidak satupun orang di kelas yang berani dengan saya
c. saya kira itu bukan merupakan pelanggaran norma, dan rasanya tidak berdosa
d. itu saya sadar, perilaku itu tidak jujur, perbuatan yang melanggar seluruh

norma.

7) Selaku pelajar SMP saya berkeinginan mengendarai sepeda motor pergi ke
sekolah, tetapi dilarang ayah. Terhadap larangan demikian, maka saya
a. tetap akan melakukannya, tetapi secara diam-diam
b. tidak akan melakukannya, karena kalau melakukan dan ketahuan ayah, ayah

nanti menghukum saya
c. saya tidak akan melakukannya, karena melanggar larangan dari ayah, larangan

dari sekolah dan larangan dari UU Lalu lintas
d. saya tidak akan melakukannya, karena teman-teman saya di sekolah banyak

yang tidak mengendarai sepeda motor ke sekolah



8) Saya selalu datang tepat waktu di sekolah, dan selalu rajin menyapu di kelas
sesuai jadwal menyapu saya. Perilaku itu saya lakukan karena
a. takut dengan kepala sekolah dan guru di sekolah
b. ingin dipuji oleh teman-teman, guru dan kepala sekolah
c. teman-teman saya banyak yang demikian
d. peraturan sekolah dan sesuai dengan hati nurani saya

9) Contoh perbuatan yang mematuhi keempat norma adalah
a. perilaku jujur
b. bersalaman dengan teman-teman
c. tersenyum bila berjumpa dengan siapa saja
d. menyediakan minuman jika teman bertamu

10) Contoh perbuatan di bawah ini yang melanggar keempat norma adalah
a. mencuri
b. memberikan warisan
c. memfitnah
d. menghina tetangga

3. Non tes

a. Sikap

Beri tanda contreng (V) pada sikap yang kamu pilih
No PERNYATAAN SETUJU TIDAK

SETUJU
ALASANNYA

1 Saya berlaku jujur pada teman-
teman yang kusenangi saja

2 Ketika guru masuk kelas saya
cepat-cepat menyiapkan diri
untuk belajar

3 Ruangan kelas harus selalu bersih
dan rapi, terutama saat guru PKn
mengajar, karena saya takut
dimarahi beliau

4 Saya ke sekolah selalu berpakaian
rapi, walau pakaian saya sudah
termasuk pakaian yang lama
sekali

5 Saya kalau berbicara dengan
teman menggunakan bahasa gaul,
walaupun kasar

6 Sebagai ketua kelas saya harus
berani dan akan memukul siapa
saja yang berani melanggar tata
tertib sekolah



7 Sebelum memulai pelajaran
didahului dengan membaca doa

8 Karena teman-teman saya banyak
yang merokok diam-diam di
sekolah, jadi “demi teman” dan
agar “gaul” dengan teman-teman,
saya ikut juga merokok diam-
diam di sekolah

9 Saya tidak akan menghormati
guru PKn, karena beliau tidak
ramah dan kaku dalam bergaul
dengan siswa

10 Si Palui anak orang kaya, jadi
wajar-wajar saja dia ke sekolah
mengendarai sepeda motor

b. Penilaian Kinerja

1) Unjuk Diri dalam Diskusi

a) Komponen yang dinilai adalah aktivitas (bertanya, menjawab, memberikan
pendapat, tanggapan, bercerita), kontribusi dalam kerja sama (penggagas,
penulis, pembicara, pendengar), pemahaman (kualitas pertanyaan dan jawaban)

b) Nilai Komponen
Aspek Aktivitas Nilai maksimal =40, minimal=10
Aspek Kontribusi dalam kerja
sama

Nilai maksimal =40, minimal=10

Aspek Pemahaman Nilai maksima l=40, minimal=10

2) Unjuk Kerja

a) Komponen Unjuk Kerja yang dinilai adalah kesesuaian jawaban atau materi
yang ditugaskan, kerapian, kualitas ulasan jawaban/materi yang dikerjakan,
dan kreativitas hasil pekerjaan

b) Nilai Komponen
Aspek Kesesuaian Nilai maksimal =40, minimal=10
Aspek Kerapian Nilai maksimal =40, minimal=10
Aspek Kualitas Ulasan Jawaban/Materi Nilai maksimal =40, minimal=10
Aspek Kreativitas Kerja Nilai maksimal =40, minimal=10



4. Kegiatan Ekstrakurikuler

a. Lomba kepatuhan terhadap tata tertib sekolah antar kelas, komponen yang dinilai
adalah

1) aspek tingkat pelanggaran norma ketertiban
2) aspek tingkat pelanggaran norma kesopanan
3) aspek tingkat pelanggaran norma kesusilaan

b. Lomba ketertiban pelaksanaan upacara penaikan bendera merah putih antar kelas
c. Lomba kebersihan, kerapian, dan keindahan antar kelas
d. Pemilihan ikon siswa teladan dalam ketertiban
e. Pemilihan ikon siswa teladan dalam kesopanan
f. Pemilihan ikon siswa teladan dalam kesusilaan
g. Pemilihan ikon siswa teladan sebagai pelaksana upacara (komandan, penaik bendera,
pembaca doa, pengatur acara, penyanyi lagu, dan barisan kelas )

h. Pemilihan ikon siswa paling bersih, rapi dan indah

Banjarmasin, 25 Nopember 2013
Kepala SMPN .............Banjarmasin, Guru PKn,

................................................................................... ......................................................
NIP. NIP



BABBABBABBAB VVVV

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

A. KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan

1. Tujuan yang dibuat tidak hanya dominan memuat aspek kognitif, tetapi secara seimbang

juga memuat aspek afektif dan aspek psikomotor, sehingga dalam tujuan terdapat saling

keterkaitan antar aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

2. Materi yang disampaikan selain bermuatan aspek kognitif, juga disisipi pesan-pesan

moral, sehingga materi dikemas dengan muatan yang beraspek aspek afektif, dalam hal-

hal tertentu materi dikemas mengandung muatan psikomotor. Materi tentang kepatuhan

terhadap norma belum ada dimasukkan secara khusus. Padahal dengan adanya materi

kepatuhan ini, siswa akan memahami latar belakang mengapa manusia harus mematuhi

norma, dan bagaimana kepatuhan terhadap norma yang semestinya seorang manusia

lakukan.

3. Dalam menerapkan model dan metode pembelajaran, maka guru harus memiliki

kemampuan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan dan solusinya sesuai dengan

spesifikasi materi yang diajarkan. Metode untuk norma-norma di masyarakat bisa dengan

cara memvariasikan metode sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dengan

memperhatikan aspek ranah yang menjadi titik orientasi tujuan yang akan dicapai.

4. Pola strategi pertama dan ketiga, siswa aktif mengerjakan tugas-tugas yang diberikan

guru, baik membaca buku, berdiskusi, membacakan, mengemukakan pernyataan,

menuliskan jawaban, atau hanya menjawab pertanyaan..Namun lemah dalam suasana

"hangat" dan "riang" dalam pembelajaran, guru masih dominan dalam menjelaskan dan



bertanya, tidak menggunakan alat peraga., dan tidak ada siswa yang bertanya. Pola kedua,

guru dominan menjelaskan, bertanya, menggunakan alat peraga (sketsa, gambar, film),

bermain, mampu membuat suasana "hangat" dan "riang" dalam

pembelajaran.Kelemahannya adalah siswa hanya aktif tertawa, antusias melihat alat

peraga, namun tidak terlalu aktif dalam mendalami materi pembelajaran, siswa hanya

mendengar, sesekali menjawab ketika ditanya, dan tidak ada siswa bertanya.

5. Hanya satu guru yang benar-benar mempergunakan media dan alat peraga pembelajaran,

yakni sketsa, gambar, film, laptop, dan LCD, nyanyian, dan permainan, dan satu guru

hanya menggunakan gambar, namun tidak sesuai dengan materi pembelajaran.

6. Pembelajaran PKn menggunakan sumber baik berupa buku teks dan contoh-contoh

norma di rumah dan masyarakat. Namun hanya satu guru yang benar-benar menggunakan

sumber-sumber pembelajaran yang dikemas untuk disajikan berupa sketsa, gambar, dan

film, sehingga materi yang disajikan nampak lebih kongkrit, dari pada hanya bersumber

pada buku teks dan pengalaman saja

7. Guru melaksanakan penilaian terhadap penguasaan materi setelah akhir pembelajaran,

hanya nampak terlihat pada siswa yang aktif membacakan hasil tugasnya sendiri, atau

kelompoknya, dan yang bertanya jawab. Nampaknya penilaian yang dirancang dalam

pembelajaran tidak dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan

8. Model Awal dan Model Utama Pembelajaran Pembinaan Karakter Kepatuhan Terhadap

Norma Norma dalam Mata Pelajaran PKn di SMP Negeri Banjarmasin dapat menjadi

referensi model pembelajaran yang secara khusus menawarkan dan memuat tujuan,

materi, metode, strategi pembelajaran, media/alat peraga, sumber bahan dan penilaian

yang disusun untuk materi Norma-norma di Masyarakat.



B.B.B.B. SaranSaranSaranSaran

1. Untuk ituGuru harus bisa membuat sendiri tujuan pembelajaran yang mengacu pada tiga

aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

2. Dimasukkan materi tentang kepatuhan terhadap norma, khususnya arti kepatuhan, jenis-

jenis kepatuhan terhadap norma dan mengapa manusia harus mematuhi norma, dengan

muatan kognitif, afektif dan psikomotor. Materi lebih pada latar belakang orang harus

mematuhi, cara-cara penerapan dan contoh-contoh teladan. Didukung oleh kegiatan di

luar kelas, khususnya dalam penerapan norma-norma di sekolah.

3. Metode yang dilaksanakan guru adalah terdiri dari ceramah, memberi tugas kepada

siswa (membaca buku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru),

diskusi kelompok (membahas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru), membacakan,

menuliskan di papan tulis, meminta pernyataan siswa (hasil tugas individu atau

kelompok), melakukan tanya jawab, permainan, penyajian sketsa, gambar, atau film,

namun dengan lebih banyak mengaktifkan siswa.

4. Dalam pembelajaran yang berkaitan dengan norma-norma di masyarakat, guru

hendaknya menyajikan gambar-gambar bervariasi, berwarna, bergerak, ditayangkan atau

dalam bentuk video atau film pendek melalui LCD, sehingga Memperkuat daya ingat,

memotivasi belajar, kreatif dan inspirasi memberikan komentar, dan mampu

membedakan aspek positif dan negatif dari media dan alat peraga yang disajikan.

5. Perlu sumber bahan yang bervariasi yang digunakan dalam pembelajaran tentang norma-

norma di masyarakat, yakni sumber bahan yang beragam dan bervariasi, terdiri dari buku

teks, buku ajar, perilaku siswa, orang tua, dan masyarakat, contoh-contoh norma, sketsa,

studi kasus, karikatur, artikel/klipping tentang norma, gambar, video dan film tentang



norma.

6. Penilaian dilakukan selama proses pem belajaran, sehingga selain tes tertulis dilakukan

juga tes penilaian sikap dan unjuk kerja. Penilaian dibuat beragam misalnya dengan kartu

soal, game, observasi, analisis gambar, dan penilaian sikap atau perilaku.

7. Dianjurkan untuk menggunakan Model Awal dan Model Utama Pembelajaran

Pembinaan Karakter Kepatuhan Terhadap Norma Norma dalam Mata Pelajaran PKn di

SMP Negeri Banjarmasin yang secara khusus memuat tujuan, materi, metode, strategi

pembelajaran, media/alat peraga, sumber bahan dan penilaian yang disusun untuk materi

Norma-norma di Masyarakat, agar dapat diketahui dan diuji efektivitasnya dalam proses

dan hasil pembelajaran bagi siswa SMP kelas 7.



DAFTARDAFTARDAFTARDAFTAR PUSTAKAPUSTAKAPUSTAKAPUSTAKA

Al Qur’an, surah al-Baqarah (2:115); al-Hadid (57:4); al-Mujadalah (58:7), dan al-Zalzalah (99:
7-8).

Apriana, Bonita Fajar. (2009). Pengaruh Kondisi Keluarga dan Lingkungan Sekolah terhadap
Peningkatan Kepatuhan akan Tata Tertib Sekolah pada Siswa Kelas VII SMP Tunas
harapan Bandar Lampung tahun pelajaran 2005/2006. Skripsi pada FKIP Univ
Lampung: tidak diterbitkan.

Baron, Robert.A dan Byrne. Donn. (1974). Social Psychology. Understanding Human
Interaction. Ally and Bacon. Inc

Borg, W.R dan Gall, M.D. (1989).Educational Research Introduction. Fifth Edition. New York
& London: Longman.

Breckenridgw, Marian, E.M.S.(1996). Child Development, Physical and Psychological Growth
Through Adolescen. London: W.B. Sadders Company.

Brown, Jacqueline., Kern, Paige Coulter, dan Morgan, Heather. (2008). Group Status and
Gender Differences in Obedience. Hanover College. PSY 220: Research Design and
Statistics. Fall 2008.

Bushman, Brad J.(1985). A Curriculum on Obedience to Authority. Project for Master's Thesis,
Utah State University Weber State College. [Online]. Tersedia:
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal. [12 Januari 2010]

Cohen, Louis and Manion, Lawrence.(1980). Perspective on Classroom and Schools. London:
Holt, Rinehart and Winston.

Cornish, Paul. (2008). “The Virtue of Obedience and the Civil Conversation in Aquinas and Murray:
Some Convergence with Democratic Theory”. Paper. Prepared for Presentation at the 4th
Biennial Henry Symposium on Religion and Politics, Calvin College, April 26, 2008.

Dagger, Richard. (2007). Political Obligation. [Online]. Tersedia: www.plato.stanford.edu. [9
Januari 2009].

Djahiri, A.Kosasih. (1985). Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral,VCT dan Games dalam
VCT. Bandung: Jurusan PMPKN FIPS IKIP Bandung.

Good, Carter.V.(1973). Dictionary of Education. MCGraw-Hill Book Company.

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal. [12
http://www.plato.stanford.edu


Hartono. (2004). Hubungan antara Kepatuhan dan Otonomi Santri Remaja di Pesantren Darul
Ulum Jombang. Tesis. Bandung: PPs Univ. Pajajaran.

Kay, William.(1980). Moral Education; A Sociological Study of the Influence of Society, Home
and School. London: George Allen and Unwin.

Kelman, Herbert. (1958). Compliance, Identification and Internalization; Threes Processes of
Attitude Change. Journal of Conflict Resolution.

Looms, Charles.P.(1960).Social Systems, Essay on Their Persistence and Change. New
Jersey:D.Van Nostrand Company. Inc

Madjid, Nurcholis. (2004). Masyarakat Religius; Membumikan Nilai-nilai Islam dalam
Kehidupan Masyarakat. Jakarta: Paramadina.

Martin, Barbara. L and Briggs, Leslie.(1986). The Affective and Cognitive Domains: Integration
for Instruction and Research. Educational Technology Publication. New Yersey:
Englewood Cliffs.

Piaget, J. (1975). A donde va la education, in Zapata G, Roberto.(2000). An Evaluation of
Cognitive Development and Moral Education, Chapter XIV. [Online]. Tersedia:
http://www.crvp.org/book/ series05/V-4/chapter_xiv.htm. [10 Nopember 2009].

Sutrisno, Heru.(20090. Kasus Perilaku Pelanggaran Disiplin Siswa Di sekolah Ditinjau dari
Kerangka Teori Sosiologi Fungsionalisme. [Online]. Tersedia:
http://jurnaljpi.wordpress.com. [28 Desember 2009]

Thoha, Miftah.(2002). Pembinaan Organisasi, Proses, Diagnosa dan Intervensi. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.

Vessel, G and Huitt, W.(2005). Moral and Character Development. Presented at the National
Youth at Risk Conference, Savanah, GA, March 8-10. [Online]. Tersedia:
http://chiron.valdosta.edu/whuitt/brilstar/chapters/chardev.doc.[21 Desember 2009].

Watkins, J.W.(1978) dalam Maftuh, Bunyamin.(2007: 57). Pengantar Pendidikan Nilai.
Bandung: CV.Maulana.

Wang,,,, Chih-Yuan. (2009). Authority, Obedience, and Discipline; a Case Study of Two Primary
Schools in Beijing. [Online]. Tersedia: http://www.lse.ac.uk. [10 Februari 2010]

Watson, David. A. (2009). Perspectives in Obedience. [Online]. Tersedia:
www.opapera.com/essay/obedience/213895. [14 Mei 2009].

Webb. Rodman.B. (1981). Schooling and Society. New York: McGraw-Hill Book Company.

http://www.crvp.org/book/
http://jurnaljpi.wordpress.com
http://chiron.valdosta.edu/whuitt/brilstar/chapters/chardev.doc.[21
http://www.lse.ac.uk
http://www.opapera.com/essay/obedience/213895


Winataputra. Udin, S. (2006). “Konsep dan Strategi PKn di Sekolah; Tinjauan Psiko-Pedagogis”.
Makalah. Disampaikan pada tanggal 8 Juni 2006 di auditorium Depdiknas. Gedung A
Lantai 3 Senayan Jakarta.

Yayasan Perlindungan Hak Anak. (2006). Draft Position Paper tentang Kekerasan Anak di
Institusi Pendidikan. Jakarta: YPHA

www.newadvent.org/cathen.[Online]. Tersedia: [20 Desember 2008].

http://www.newadvent.org/cathen.[Online


ARTIKEL/MAKALAHARTIKEL/MAKALAHARTIKEL/MAKALAHARTIKEL/MAKALAH

PENGEMBANGANPENGEMBANGANPENGEMBANGANPENGEMBANGANMODELMODELMODELMODEL PEMBINAANPEMBINAANPEMBINAANPEMBINAAN
KARAKTERKARAKTERKARAKTERKARAKTERKEPATUHANKEPATUHANKEPATUHANKEPATUHAN TERHADAPTERHADAPTERHADAPTERHADAP NORMANORMANORMANORMAKETERTIBANKETERTIBANKETERTIBANKETERTIBAN

DALAMDALAMDALAMDALAMMATAMATAMATAMATA PELAJARANPELAJARANPELAJARANPELAJARAN PKnPKnPKnPKn DIDIDIDI SMPSMPSMPSMP NEGERINEGERINEGERINEGERI BANJARMASINBANJARMASINBANJARMASINBANJARMASIN

OlehOlehOlehOleh ::::
SarbainiSarbainiSarbainiSarbaini dandandandan FatimahFatimahFatimahFatimah

ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAK

Pada beberapa SMP di Banjarmasin terdapat peserta didiknya yang memiliki
kepatuhan terhadap norma ketertiban di sekolah dengan kategori tinggi, sedang dan rendah.
Kategori kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban di sekolah, sedikitnya
dikontribusi oleh mata pelajaran PKn, karena salah satu standar kompetensinya adalah
Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk norma ketertiban di sekolah. Tujuan
penelitian adalah mengembangkan model pembinaan karakter kepatuhan terhadap norma
ketertiban dalam pembelajaran PKn di sekolah. Target khususnya adalah mengeksplorasi
pembelajaran PKn di sekolah; analisis karakteristik, kekuatan dan kelemahan, akhirnya
menawarkan prototipe model alternatif pembelajaran PKn. Penelitian yang digunakan adalah
penelitian pengembangan secara deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, studi dokumentasi, dan FGD. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif.
Lokasi penelitian dipilih berdasarkan based criteria selection. Subyek penelitian adalah guru
PKn dan siswa dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri 3,15 dn 30 Banjarmasin

KataKataKataKata kuncikuncikuncikunci: pembelajaran, pembinaan, kepatuhan, norma ketertiban, warga negara
demokrasi

A.A.A.A. PendahuluanPendahuluanPendahuluanPendahuluan

Nilai-Moral Demokratis adalah salah satu dari 10 Nilai Luhur yang terdapat dalam tujuan

Pendidikan Nasional sebagai Moralitas atau Keharusan yang harus dibina dalam jenjang

pendidikan dasar dan menengah. Nilai dasar demokrasi adalah kepatuhan kepada norma hukum

dan ketertiban merupakan ciri kehidupan manusia di negara modern dan demokratis. Hal itu

dapat diwujudkan melalui PKn berbasis karakter kepatuhan peserta didik di persekolahan,

khususnya peserta didik tingkat SMP terhadap norma ketertiban.

Perilaku ketidakpatuhan peserta didik tingkat SMP terhadap norma ketertiban di sekolah,

dan dipacu oleh fenomena ketidakpatuhan pada kaidah-kaidah normatif, tradisi dan hukum

formal di masyarakat, juga dipicu oleh pembinaan kepatuhan di sekolah yang didominasi model



kekerasan berbasis otoritas dan model tradisional semata, akan membentuk kepatuhan semu, atau

konformitas belaka yang bertentangan dengan upaya menyiapkan warga negara demokratis, juga

kondisi peserta didik tingkat SMP dalam masa transisi menuju masa kedewasaan, akan

menentukan kondisi kepatuhan terhadap norma di masa depan.

Urgensi tentang pembinaan karakter kepatuhan terhadap norma di sekolah didasari

oleh asumsi-asumsi, yaitu:

1. Nilai-Moral Demokrasi merupakan komitmen nasional dan internasional untuk menjadi

landasan nilai-moral (learning to live together) dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat

dan bernegara, dan menjadi Moralitas/Keharusan bagi jenjang persekolahan, dan hendaknya

pembinaan nilai-moral demokrasi di sekolah mestinya sesuai dengan komitmen dan

keharusan yang telah ditentukan.

2. Komitmen secara nasional dan global untuk menerapkan nilai-moral demokratis dalam

kehidupan bernegara demikian juga dalam bidang pendidikan persekolahan, maka

pembinaan karakter kepatuhan terhadap norma di sekolah, hendaknya selain berbasis pada

nilai-moral agama, demokratis dan pendidikan karakter moral, juga mengembangkan

identitas kepribadian peserta didik yang komprehensif.

3. Sekolah, terutama kelas sebagai miniatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara, maka pembinaan karakter kepatuhan sebagai akar dari nilai-moral disiplin dan

aspek dari nilai-moral demokrasi, terhadap norma sekolah, khususnya norma ketertiban

merupakan dasar pembentukan karakter moral pribadi yang utuh pada norma-norma

kehidupan yang luas lagi, menuju pribadi warga negara yang demokratis, yang mematuhi

norma-norma dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Konsepsi, komitmen, dan kapasitas guru PKn dalam bentuk pengembangan model

pembelajaran berorientasi pembinaan nilai-moral demokrasi, khususnya nilai-moral

kepatuhan terhadap norma ketertiban sekolah akan memberikan pengaruh tertentu terhadap

karakter kepatuhan peserta didik. Karena pembinaan nilai-moral kepatuhan, sekaligus

pembinaan karakter moral kepatuhan di sekolah merupakan landasan fundamental bagi

karakter perilaku demokrasi. Jika dalam tahap pembinaan karakter moral kepatuhan di

sekolah, khususnya di kelas dan pembelajaran PKn telah terjadi kekeliruan paradigma dan

konsepsi pendidikan karakter moral, maka dampaknya di masyarakat akan melahirkan

karakter moral yang tidak demokratis dan tidak patuh pada kaidah-kaidah normatif, seperti



munculnya fenomena ketidakpatuhan terhadap norma-norma di masyarakat dan sekolah.

Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan, baik dalam konsep, visi, misi dan tujuan

tidak akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Sekaitan dengan uraian terdahulu, pada beberapa SMP di Banjarmasin terdapat peserta

didiknya yang memiliki kepatuhan terhadap norma ketertiban di sekolah dengan kategori tinggi,

sedang dan rendah. Kategori kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban di sekolah,

sedikitnya dikontribusi oleh mata pelajaran PKn, karena salah satu standar kompetensinya adalah

Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara, termasuk norma ketertiban di sekolah. Untuk itu diperlukan eksplorasi

model pembelajaran PKn yang sedang dilaksanakan, dalam rangka menghasilkan model

alternatif pembinaan karakter kepatuhan terhadap norma ketertiban di sekolah sebagai dasar

pembentukan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku. Hal demikian menumbuhkan

pertanyaan, bagaimanakah model pembelajaran PKn dalam rangka pembinaan karakter

kepatuhan terhadap norma ketertiban di sekolah terhadap peserta didik, agar bersikap positif

terhadap norma ketertiban di sekolah?

Untuk menjawab pertanyaan demikian, maka diperlukan kegiatan penelitian yang

bertujuan (1) mengeksplorasi materi, prosedur pembelajaran, media dan evaluasi; analisis

karakteristik; kekuatan dan kelemahan kegiatan pembelajaran; (2) menyusun model

pembelajaran yang ditemukan di sekolah; dan (3) menawarkan model alternatif pembinaan

karakter kepatuhan terhadap norma ketertiban sebagai upaya menyiapkan warga negara

demokratis di sekolah.

B.B.B.B. TinjauanTinjauanTinjauanTinjauan TeoritisTeoritisTeoritisTeoritis

1. Konseptual Pembinaan dan Karakter Kepatuhan

Thoha (1987:7) mengemukakan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses,

hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan,

pertumbuhan dan evaluasi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas

sesuatu. Pembinaan sering diartikan sebagai usaha untuk memberikan pengarahan dan

bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu, dan pembinaan pada dasarnya suatu proses

yang mengarah pada pencapaian suatu tujuan yang dihasilkan baik secara individu maupun

kolektif. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa secara konseptual pembinaan terdiri dari



dua aspek, pertama, pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses untuk

mencapai suatu tujuan. Kedua, menunjukkan kearah perbaikan atas sesuatu. Kedua unsur

pengertian tersebut diatas jika dikaitkan dengan pembinaan karakter kepatuhan terhadap

norma ketertiban sekolah adalah untuk mewujudkan karakter kepatuhan peserta didik

sebagai warga negara yang demokratis, sebagai tujuan pembinaan. Pembinaan karakter

kepatuhan adalah tindakan dan proses yang dilakukan sekolah,salah satunya melalui proses

pembelajaran PKn, agar peserta didik mematuhi norma ketertiban.

Kepatuhan dikaitkan dengan kata dalam bahasa Inggris “obedience”. Obedience

berasal dari kata dalam bahasa Latin “obedire” yang berarti untuk mendengar terhadap,

karena itu makna obedience adalah “mematuhi”. Demikian kepatuhan dapat diartikan patuh

dengan perintah dan aturan. (www.newadvent.org/ cathen.20 Desember 2008). Kepatuhan,

kata itu sendiri memerlukan perhatian. Untuk banyak pihak, kepatuhan secara otomatis

bermakna mematuhi peraturan-peraturan, hukum-hukum, regulasi-regulasi dan kebijakan.

Pihak lain melihat kepatuhan adalah satu dorongan untuk menyangsikan beberapa peraturan,

hukum, regulasi dan kebijakan yang serupa. Apapun pandangan tentang reaksi terhadap

kepatuhan, tergantung pada pengalaman-pengalaman pribadi seseorang dengan penyesuaian

(conformity) dan kepatuhan (obedience), atau tidak sama sekali, dan konsekuensi-

konsekuensi baik yang mengikutinya maupun menantangnya. (Watson, 2009).

Dalam perspektif agama, agama manapun di dunia, apalagi agama-agama samawi,

semuanya meletakkan kepatuhan sebagai nilai moral yang utama dan kebajikan terpuji.

Basis dari agama-agama samawi menempatkan kepatuhan sebagai nilai moral utama dan

terpuji adalah kepatuhan Nabi Ibrahim kepada otoritas Tuhan dalam mengorbankan Nabi

Ismail. Namun agama juga mengajarkan bahwa kepatuhan boleh dilakukan hanya terhadap

hal-hal yang jelas-jelas tidak melanggar larangan Tuhan. Sebuah dalil keagamaan (Islam)

mengatakan: “Tidak ada kewajiban patuh kepada sesama makhluk dalam hal yang bersifat

durhaka (maksiat) kepada Tuhan” (Madjid, 2004: 61) . Karenanya kepatuhan menyangkut

hal amat penting, tapi cukup pelik, yaitu keabsahan pimpinan masyarakat dan peraturan-

peraturan yang dibuatnya, dan hal menyangkut legitimasi politik. Dengan demikian

kepatuhan menyangkut masalah tingkat rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa ikut

serta (sense of participation). Selain itu menurut Madjid (2004:61) dasar taqwa diperlukan

untuk kepatuhan, sehingga kepatuhan yang dilaksanakan, baik terhadap Tuhan dan

http://www.newadvent.org/


pemimpin adalah berdasarkan sikap tulus yang dilandasi oleh keyakinan bahwa semua

perbuatan ada yang mengawasi secara mutlak, yaitu Allah SWT, sebagaimana firman Allah

dalam Al Qur’an surah al-Baqarah (2:115); al-Hadid (57:4); al-Mujadalah (58:7), dan al-

Zalzalah (99: 7-8).

Dalam perspektif filsafat, khususnya filsafat politik, masyarakat juga menghendaki

ketertiban, maka orang butuh untuk mengikuti perintah-perintah. Hal demikian melibatkan

kebajikan kepatuhan mengikut perintah-perintah (Cornish,, 2008 : 7). Kepatuhan sebagai

kewajiban politik merupakan kewajiban moral untuk mematuhi hukum dalam suatu negeri

atau negara. Hampir seluruh filosof politik telah menyepakatinya. Bahkan istilah kewajiban

politik sebenarnya bisa mencakup kewajiban subjek terhadap otoritas, warga negara

terhadap negara,kewajiban-kewajiban dari setiap individu terhadap setiap individu lain, yang

dilaksanakan melalui supremasi politik, tetapi dengan landasan fungsi dan objek moral yang

dilayani oleh hukum, atau sistem hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan

negara, dan dilakukan berlandasan dasar atau pembenaran untuk mematuhi hukum (Dagger:

2007: 179). Dengan demikian kepatuhan sebagai nilai moral demokrasi yang dilaksanakan

dalam suatu negara dan dipraktekkan oleh warga negaranya ditentukan oleh nilai ideal,

konseptual dan praktis yang dianut dan dipraktekkan.

Dalam perspektif pendidikan moral, maka komitmen seseorang terhadap nilai dapat

dinyatakan antara lain pada kepatuhannya terhadap suatu yang dianggap baik. Kepatuhan

terjadi dalam situasi-situasi di mana seseorang dengan sungguh-sungguh menghendaki

orang-orang lain agar berperilaku dalam berbagai cara (Baron dan Byrne, 1974: 28).

Kepatuhan dalam dimensi pendidikan moral adalah kerelaan dalam tindakan untuk

mematuhi perintah-perintah dan keinginan dari kewibawaan, seperti orang tua atau guru

(Good, 1973: 392). Kepatuhan muncul karena kewibawaan (Webb, 1981:85). Dilihat dari

teori perkembangan moral Kohlberg, maka kepatuhan seseorang berkembang dari takut

kepada orang, kekuasaan atau paksaan; ingin dipuji; kiprah umum; adanya aturan hukum;

adanya manfaat dan kesenangan memuaskan baginya; hingga sampai ke tingkat prinsip

dasar etis universal (Djahiri, 1985: 25).

2. Peran Sekolah dalam Pembinaan Karakter Kepatuhan terhadap Norma Ketertiban

Dalam kaitannya dengan Pendidikan Nilai-Moral di sekolah, termasuk pembinaan

karakter kepatuhan terdapat tiga sikap sekolah yang mendukung (Watkins, 1978: 11-12); a)



mengembangkan pendidikan persekolahan dengan melaksanakan pendidikan nilai-moral

dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengklarifikasi dan

mempertahankan nilai-moral dirinya; b) mengembangkan pendidikan persekolahan dengan

melaksanakan pendidikan nilai-moral melalui cara melibatkan siswa dalam proses

pengambilan keputusan serangkaian nilai-norma; dan c) mengembangkan pendidikan

persekolahan dengan cara mendidik siswa mengenai serangkaian nilai-moral.

Sekolah bertujuan mengembangkan pribadi, termasuk penanaman nilai-nilai dan

norma-norma (Cotgrove, dalam Kay, 1975: 205), dan berorientasi pada norma-norma

tertentu (Breckenridge, 1966: 146). Norma merupakan aturan-aturan yang mengatur

prosedur suatu organisasi sosial (Kazt dan Kahn, dalam Cohen dan Manion, 1980:323),

sebagai aturan main dalam bentuk peraturan, ketetapan dan hukum yang tertulis, untuk

menilai tindakan dan kelompok, dan standar yang menentukan apa yang benar dan apa yang

salah, tepat dan tidak tepat, adil dan tidak adil maupun baik dan buruk dalam hubungan

sosial (Looms, 1960: 16), sebagai keharusan yang bersifat operasional, karena adanya sanksi

(Djahiri, 1985: 20). Norma ketertiban adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku peserta

didik di sekolah sebagai aturan main dalam bentuk peraturan, ketetapan dan hukum yang

tertulis, yang bersifat operasional, dan memiliki sanksi, untuk menilai tindakan dan

kelompok, dan standar yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah, tepat dan tidak

tepat, adil dan tidak adil maupun baik dan buruk dalam hubungan sosial peserta didik.

Kepatuhan terhadap norma ketertiban merupakan bagian dari perilaku warga negara

demokratis. Warga negara demokratis memiliki ciri kualitatif yang merujuk pada tuntutan

normatif atau tuntutan yang diturunkan dari ketentuan perundang-undangan serta ketentuan

normatif lainnya yang bersifat sosial-kultur yang koheren dengan tuntutan norma yang

berlaku (Winataputra, 2006 : 18). Kepatuhan peserta didik pada norma ketertiban sekolah

adalah manifestasi warga negara demokratis dalam konteks persekolahan, miniatur

kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

3. Teori Pembinaan Kepatuhan Terhadap Norma Ketertiban di Sekolah

Dalam upaya melakukan pendidikan nilai-moral, termasuk pembinaan karakter moral

berupa kepatuhan, maka terdapat beberapa teori yang dapat menjadi landasan dari

pembinaan kepatuhan terhadap norma ketertiban di sekolah, (Vessel dan Huitts : 2005);



a. Teori berbasis Eksternal/Sosial, termasuk kalangan behavioris dan sosiolog yang secara

umum memandang moralitas sebagai produk dari penekanan eksternal dalam bentuk

konsekuensi-konsekuensi dan/atau maksud transmisi peraturan-peraturan sosial dan norma-

norma secara berturut-turut. Dari pandangan behavioristik, khususnya kalangan operant

conditioning (Skinner, 1971), memandang semua perilaku, termasuk perilaku moral adalah

hasil aplikasi dari konsekuensi-konsekuensi lingkungan (Gerwitz dan Pelaez-Nogueras,

1991; Pelaez-Nogueras dan Gerwitz, 1995; Wynne, 1986), dan fokus hanya pada perilaku

(Burton dan Kunce, 1995). Proses-proses menalar, mempengaruhi, kemauan, dan internal

lainnya adalah pikiran yang ditentukan oleh pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap

perilaku. Para sosiolog juga menganggap bahwa individu sebagai kertas kosong, tetapi

melihat moralitas dan karakter sebagai sesuatu yang sudah tertanam dalam masyarakat dan

kultur, lebih fokus pada nilai-nilai, adat-istiadat, norma-norma dan contoh-contoh moral

dalam lingkungan, juga transmisi norma-norma moral dan harapan-harapan dari satu

generasi ke generasi berikutnya (Haste, 1998), melalui model dan penjelasan (Durkheim,

1961), pentingnya lingkungan sosial dan sekolah sebagai keseluruhan berpengaruh kuat

terhadap perilaku moral melalui norma-norma kelompok (Harshorne dan May (1928),

kultur menyuplai conton-contoh spesifik dari perilaku moral, dan mempengaruhi pemikiran

tentang peristiwa-peristiwa moral (Shweder, Mahapatra, Miller (1987), sekolah sebagai

sistem sosial dengan model-model organisasi dan ideologinya mempunyai pengaruh moral

melalui sosialisasi yang dilaksanakannya terhadap peserta didik (Kay,1980: 181, 195, 239),

dan kultur selain, meneruskan nilai-nilai, juga religi-religi adalah inti kekuatan kultural yang

diakui dan didukung (Mische, 2001; Smith, 1992).

b. Teori berbasis Internal/Psikologis, termasuk kalangan nativis dan sosiobiologis yang secara

umum fokus terhadap pengaruh-pengaruh genetik dan kematangan. Terdapat dua teori

utama yang menekankan pada pengaruh genetik dan kematangan terhadap pembinaan

karakter; teori nativisme dan sosiobiologi. Filosof nativisme seperti Rousseau (1979)

percaya bahwa sifat dasar manusia secara esensial baik dan pengaruh-pengaruh sosial yang

tidak sehat sebaiknya tidak dibolehkan untuk merintangi perkembangan alami dari

kecendrungan-kecendrungan anak untuk berpikir, merasa dan bertindak secara moral.

Kalangan sosiobiologis, khususnya Wilson (1975,1978) memandang bahwa pengertian

terhadap benar dan salah adalah hasil dari evolusi biologis yang berinteraksi dengan kultural



dan kebiasaan sosial. Dari sisi teori fisiologi menitikberatkan pada pengolahan kognitif

manusia yang dibawa sejak lahir dan menyatakan bahwa anak mengembangkan perasaan

benar dan salah serta nilai-nilai moral melalui suatu analisis dari persaingan pilihan-pilihan

(Primack, 1986). Kalangan ini mengusulkan untuk mengajar anak berpikir kritis tentang

persaingan nilai-nilai dan pilihan-pilihan, serta mendukung anak butuh untuk diajar materi

spesifik dari perilaku sebelum diajak berpikir kritis dan penalaran moral. Beberapa peneliti

fokus pada emosi-emosi manusia yang dibawa sejak lahir sebagai fondasi untuk pembinaan

karakter. Berkowitz (1998), Eisenberg (2000), Hoffman (1991,2000) dan Kagan (1984) telah

mengidentifikasi beberapa emosi dasar yang memainkan peranan mendasar dalam moralitas,

termasuk keharuan, empati, perasaan bersalah, malu dan simpati. Hoffman (1991, 2000)

memberikan bukti substansial bahwa empati sebaiknya dipertimbangkan sebagai emosi

esensial untuk motivasi moral

c. Teori berbasis Interaksional, yang dibagi dalam sub-sub kategori instinctual (psikoanalisis,

psikososial, dan analisis sosial yang memandang sifat dasar manusia sebagai instinktual,

belum berkembang, dan butuh kontrol atau sosialisasi), dan maturational (teori-teori

perkembangan kognitif, afektif dan belajar sosial yang memandang sifat dasar manusia

adalah baik). Dari perspektif psikoanalisis, sifat dasar manusia secara naluriah anti-sosial

dan belum berkembang dan harus dibetulkan dan disosialisasikan (Freud, 1990), untuk

memecahkan konflik antara norma-norma biologi dan sosial, individu harus belajar prinsip-

prinsip moral, dan mengarahkan kehidupannya sesuai dengan prinsip-prinsip itu berdasarkan

alasan (Adler,1995), kepribadian adalah produk perkembangan sosial dan emosional dengan

tuntutan-tuntutan sosial sebagai rangkaian krisis-krisis yang mesti dipecahkan

(Erikson,1993). Dari perspektif perkembangan kognitif, semua anak cendrung ikut serta

dalam berpikir, merasakan, memilih dan bertindak moral dan etis. Interaksi anak dengan

lingkungan adalah berpengaruh kuat, namun berpikir adalah proses utama yang

memungkinkan anak bergerak ke dunia moral (Vessel dan Huitt, 2005). Sedangkan kalangan

teorisi kognitif-sosial secara umum fokus pada agen personal dan kebebasan untuk memilih,

dan mengusulkan bahwa dengan kebebasan itu menghasilkan tanggungjawab untuk

membuat keputusan-keputusan yang baik dan bertindak secara moral (Kurtines, Berman,

Ittel dan Williamson, 1995).



5. Paradigma Penelitian

Paradigma yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk

menelaah pembinaan karakter kepatuhan melalui pembelajaran PKn yang dilaksanakan,

untuk selanjutkan berdasarkan kajian empiris dan teoritis dikembangkan menjadi model

awal pembelajaran. Model awal kemudian divalidasi oleh kalangan guru PKn, dan revisi

terhadap model utama, berikutnya dilakukan uji coba lapangan terbatas dan uji lapangan

operasional.

BaganBaganBaganBagan 2.12.12.12.1
ParadigmaParadigmaParadigmaParadigma PembinaanPembinaanPembinaanPembinaan KepatuhanKepatuhanKepatuhanKepatuhan TerhadapTerhadapTerhadapTerhadap NormaNormaNormaNorma KetertibanKetertibanKetertibanKetertiban didididi SekolahSekolahSekolahSekolah

A.

RPP
Pembelajaran

di kelas
FGD

MODELMODELMODELMODEL ALTERNATIF;ALTERNATIF;ALTERNATIF;ALTERNATIF;
Validasi,Validasi,Validasi,Validasi, UjiUjiUjiUji Coba,Coba,Coba,Coba, PrototipePrototipePrototipePrototipe

MASALAHMASALAHMASALAHMASALAHKajianKajianKajianKajian TeoriTeoriTeoriTeori StudiStudiStudiStudi EmpirikEmpirikEmpirikEmpirik

Kepatuhan Perspektif
Agama, Sosial, Kebajikan

Moral, Demokrasi,
Pendidikan

Teori Pembinaan Karakter Moral;
Ekstern/Sosial, Intern/Psikologis,
Interaksi Sosial, Kepribadian

• Fenomena ketidakpatuhan terhadap
norma ketertiban di masyarakat,
khususnya kalangan remaja dan
peserta didik di sekolah

• Kondisi psikologis peserta didik SMP
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• Guru PKn di sekolah berperan
penting pengembangan karakter
kepatuhan di kelas melalui
pembelajaran
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kategori kepatuhan

AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis TemuanTemuanTemuanTemuan

KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik

Kekuatan-KelemahanKekuatan-KelemahanKekuatan-KelemahanKekuatan-Kelemahan
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MODELMODELMODELMODEL AWALAWALAWALAWAL

Kategori Kepatuhan peserta
didik tinggi, sedang di sekolah,

Bagaimanakah model
pembelajaran PKn dilaksanakan

di kelas

SolusiSolusiSolusiSolusi



C.C.C.C. MetodeMetodeMetodeMetode PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan mengggunakan penelitian pengembangan

(Development Research) dengan tipe deskriptif analitik. Analisis data menggunakan teknik

analisis kualitatif terhadap hasil pengumpulan data untuk menyusun model awal dan model

utama.

2. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan kriteria (based criteria selection), karena yaitu

berdasarkan kriteria kategori kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban pada SMP

di Banjarmasin, yaitu kategori tinggi, sedang dan rendah. Penentuan sampel sekolah

didasarkan kualitas pembinaan kepatuhan berbasis prestasi akademik dan nonakademik

sekolah. Subyek penelitian adalah Kepala sekolah, guru PKn dan peserta didik. Penentuan

kelas dilihat pada kategori kelas dengan kategori kepatuhan tinggi, sedang dan rendah.

Kriteria penentuan juga berbasis prestasi akademik dan nonakademik, semakin tinggi

prestasi diasumsikan semakin tinggi tingkat kepatuhan dan sebaliknya semakin rendah

prestasi, semakin rendah tingkat kepatuhan. Terpilih SMP Negeri 3, SMP Negeri 15 dan

SMP Negeri 30 sebagai lokasi penelitian, dan guru PKn dan siswa kelas 7 sebagai subyek

penelitian.

3. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian dilakukan dengan maksud ingin melakukan pengembangan model

pembelajaran alternatif PKn berorientasi pembinaan karakter kepatuhan terhadap norma

ketertiban di sekolah sebagai upaya menyiapkan warga negara demokratis, yakni dengan

cara menemukan model pembelajaran PKn berorientasi pembinaan karakter di sekolah

sebagai model awal, kemudian dari model awal dikembangkan model alternatif. Dengan

demikian model yang dihasilkan adalah model yang didasari oleh model awal dan diperkaya

dengan kajian teori, konseptual, normatif dan keilmuan, setelah itu divalidasi oleh guru PKn,

kemudian dilakukan ujicoba, sampai menghasilkan prototipe model.



Untuk menemukan model awal dan pengembangan model alternatif pembinaan,

maka langkah-langkah penelitian yang dilakukan diinspirasi oleh 10 langkah penelitian Borg

dan Gall (1989), namun dimodifikasi karena petimbangan keterbatasan waktu menjadi enam

tahapan proses penelitian dan pengembangan yang terdiri dari beberapa tahap, yakni :

MatriksMatriksMatriksMatriks 3.13.13.13.1
TahapanTahapanTahapanTahapan PelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Periode Tahun Tahapan Keluaran Indikator
Pertama Pertama:

Studi pustaka,
persiapan teknis
prosedural dan
psikologis, dan
studi lapangan.

1. Teoritis model
pembelajaran PKn
berorientasi pem-
binaan karakter
kepatuhan terhadap
norma ketertiban di
sekolah.

2. Penentuan lokasi
penelitian

3. Instrumen
pengumpulan data

1. Bab II. Landasan teoritis
model pembelajaran

2. Surat kesediaan 3 SMP
untuk menja-di lokasi
penelitian

3. Surat ijin penelitian
Dinas Pendidikan
Banjarmasin

4. Naskah instrumen
panduan observasi, studi
dokumentasi, FGD

Kedua:
Penyusunan
Model Awal

Model Awal
Pembelajaran

1. Laporan diskusi
komponen model awal

2. Komponen utama model
awal; tujuan, materi,
metode, strategi
pembelajaran, media/alat
peraga, sumber bahan
dan penilaian

Ketiga:
Ujicoba model
awal

Revisi Model Utama 1. Naskah hasil uji rasional
dari guru PKn terhadap
kom-ponen model

2. Perubahan model awal
menjadi revisi model
utama

D.D.D.D. PembahasanPembahasanPembahasanPembahasan

Dari hasil analisis terhadap dokumentasi RPP dan Pembelajaran PKn kelas 7 SMP

Negeri yang dipilih sebagai lokasi penelitian, yakni SMP Negeri 3 Banjarmasin, SMP Negeri

15 Banjarmasin dan SMP Negeri 30, dan FGD diperoleh beberapa temuan.



1. Komponen Tujuan

Dilihat dari muatan aspek dari kata operasional yang dalam tujuan dalam KD 1,

seluruhnya beraspek kognitif. Kata operasional untuk KD 2 dan 3, maka hampir semuanya

kata kerja beraspek kognitif, sisanya beraspek psikomotor. Tujuan yang disampaikan sesuai

dengan perencanaan, sebagian disampaikan guru, namun lebih banyak dituliskan di papan tulis.

Dilihat dari muatan aspek dari kata operasional yang dalam tujuan dalam KD 1, hampir

seluruhnya beraspek kognitif., sisanya beraspek psikomotor. Tujuan yang dibuat haruslah

memuat aspek afektif dan aspek psikomotor, sehingga dalam tujuan terdapat saling keterkaitan

antar aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Guru harus bisa membuat sendiri tujuan

pembelajaran yang mengacu pada tiga aspek kognitif, afektif dan psikomotor

2. Komponen Materi

Materi RPP PKn dominan hanya membicarakan tentang pengertian, jenis-jenis, dan

contoh-contoh tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat saja. Materi yang

disampaikan dalam pembelajaran selain bermuatan aspek kognitif, juga disisipi pesan-pesan

moral, sehingga materi dikemas dengan muatan yang beraspek aspek afektif, dalam hal-hal

tertentu materi dikemas mengandung muatan psikomotor. Materi tentang kepatuhan terhadap

norma belum ada dimasukkan secara khusus. Padahal dengan adanya materi kepatuhan ini,

siswa akan memahami latar belakang mengapa manusia harus mematuhi norma. Materi

beraspek afektif lebih menekankan pada latar belakang orang harus mematuhi, cara-cara

penerapan dan contoh-contoh teladan, dan didukung oleh kegiatan di luar kelas, khususnya

dalam penerapan norma-norma di sekolah

3. Komponen Metode

Secara umum metode yang direncanakan untuk pembelajaran PKn adalah, inkuiri

dan analisis. Metode-metode yang digunakan lebih dominan berorientasi pada aspek kognitif,

sebagian kecil psikomotor, dan tidak ada yang beraspek afektif. Metode yang digunakan

dalam pembelajaran PKn nampaknya berbeda dengan yang direncanakan dalam RPP PKn,

karena metode yang dilaksanakan guru adalah terdiri dari ceramah, memberi tugas kepada

siswa (membaca buku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru), diskusi

kelompok (membahas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru), membacakan, menuliskan

di papan tulis, meminta pernyataan siswa (hasil tugas individu atau kelompok), melakukan

tanya jawab, permainan, penyajian sketsa, gambar, atau film. Dalam pelaksanaan metode



yang beragam ini, guru masih nampak dominan dalam menjelaskan, bertanya dan

menggunakan alat peraga, sementara siswa hanya aktif mengerjakan tugas (sendiri atau

kelompok), menjawab jika ditanya, memberikan pernyataan secara bersama-sama,

membacakan atau menulis pekerjaan di papan tulis. Dalam menerapkan model dan metode

pembelajaran, maka guru harus memiliki kemampuan lebih banyak mengarahkan dan

membimbing siswa, agar siswa menjadi lebih aktif dari pada gurunya.

4. Komponen Strategi Pembelajaran

Langkah inti perencanaan strategi pembelajaran yang dilakukan terdiri dari, Pola

pertama dilakukan dua sekolah, yakni, sekolah pertama melakukan satu prosedur menerapkan

metode membaca, berdiskusi, mengerjakan tugas, tanya jawab, mengerjakan tugas secara

kelompok, dan sekolah kedua, menerapkan metode ceramah, kajian referensi, diskusi

kelompok, presentasi, tanya jawab, dan klarifikasi. Pola kedua, cara pertama, menerapkan

tahapan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dengan menggunakan metode ceramah,

mengkaji referensi, diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, dan klarifikasi guru. Cara

kedua, menerapkan metode ceramah, diskusi kelompok, presentasi hasil tugas pengamatan

penerapan norma di sekolah, klarifikasi. Pola Ketiga, yaini pertama, menerapkan metode

diskusi kelompok, bermain peran, dan tanya jawab, dan kedua, menerapkan metode presentasi

laporan tugas kelompok, tanya jawab, dan klarifikasi guru.

Namun langkah sebenarnya yang dilakukan guru dalam pembelajaran ternyata

berbeda dari RPP yang disusun, karena dalam pembelajaran terdapat tiga strategi

pembelajaran yang digunakan. Ketiga strategi inti pembelajaran yang dilakukan guru

memperlihatkan kelebihan dan kelemahan masing-masing, dalam posisi guru, suasana, dan

penggunaan alat peraga, dan posisi siswa. Pola strategi pertama dan ketiga, menunjukkan

dominasi guru dalam menjelaskan dan bertanya, hampir tidak menggunakan alat peraga, siswa

aktif mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, baik membaca buku, berdiskusi,

membacakan, mengemukakan pernyataan, menuliskan jawaban, atau hanya menjawab

pertanyaan. Pola strategi pertama dan ketiga memiliki kelebihan mengaktifkan siswa untuk

belajar sendiri dan berkelompok, bertanya dan menjawab dalam kelompoknya, membacakan,

menulis maupun mengemukakan pernyataan baik dari pekerjaannya dari tugas individu

maupun tugas kelompok. Namun lemah dalam suasana "hangat" dan "riang" dalam

pembelajaran. Kelemahannya hanya pada guru yang masih dominan dalam menjelaskan dan



bertanya, tidak menggunakan alat peraga., dan tidak ada siswa yang bertanya. Pola kedua,

guru dominan menjelaskan, bertanya, menggunakan alat peraga (sketsa, gambar, film),

bermain, bernyanyi, siswa hanya mendengar penjelasan guru, tertawa ketika gurunya melucu,

dan antusias melihat sketsa, gambar dan film yang diperlihatkan guru. Namun hanya beberapa

siswa yang menjawab ketika ditanya guru. Tidak ada siswa yang bertanya. Kekuatan dari pola

strategi kedua adalah guru mampu membuat suasana "hangat" dan "riang" dalam

pembelajaran, baik dalam kemampuan melucu, bernyanyi, melakukan permainan, maupun

dalam menyajikan alat peraga. Kelemahannya adalah siswa hanya aktif tertawa, antusias

melihat alat peraga, namun tidak terlalu aktif dalam mendalami materi pembelajaran, siswa

hanya mendengar, sesekali menjawab ketika ditanya, dan tidak ada siswa bertanya.

5. Komponen Media/Alat Peraga

Media pembelajaran dan alat peraga yang direncanakan dalam pembelajaran

digunakan tidak secara jelas dicantumkan, hanya satu sekolah yang menyatakan menggunakan

gambar dalam kegiatan pembelajaran. Namun dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan,

hanya satu guru yang benar-benar mempergunakan media dan alat peraga pembelajaran, yakni

sketsa, gambar, film, laptop, dan LCD, nyanyian, dan permainan, dan satu guru hanya

menggunakan gambar, namun tidak sesuai dengan materi pembelajaran. Dalam pembelajaran

yang berkaitan dengan norma-norma di masyarakat, guru hendaknya menyajikan gambar-

gambar bervariasi, berwarna, bergerak, ditayangkan atau dalam bentuk video atau film pendek

melalui LCD, sehingga Memperkuat daya ingat, memotivasi belajar, kreatif dan inspirasi

memberikan komentar, dan mampu membedakan aspek positif dan negatif dari media dan alat

peraga yang disajikan.

6. Komponen Sumber Bahan

Pembelajaran yang direncanakan guru adalah menggunakan beragam sumber, yakni

terdiri dari buku paket/teks, buku ajar PKn, contoh norma, orang tua, tokoh masyarakat,

perilaku guru dan siswa dan artikel/media massa. Pembelajaran PKn yang dilaksanakan

nampaknya menggunakan sumber baik berupa buku teks dan contoh-contoh norma di rumah

dan masyarakat. Namun hanya satu guru yang benar-benar menggunakan sumber-sumber

pembelajaran yang dikemas untuk disajikan berupa sketsa, gambar, dan film, sehingga materi

yang disajikan nampak lebih kongkrit, dari pada hanya bersumber pada buku teks dan



pengalaman saja. Sumber bahan yang digunakan dalam pembelajaran tentang norma-norma di

masyarakat perlu bervariasi, yakni sumber bahan yang beragam dan bervariasi, terdiri dari

buku teks, buku ajar, perilaku siswa, orang tua, dan masyarakat, contoh-contoh norma, sketsa,

studi kasus, karikatur, artikel/klipping tentang norma, gambar, video dan film tentang norma.

7. Komponen Penilaian

Dalam perencanaan penilaian kegiatan pembelajaran guru nampaknya

menggunakan test dan nontest. Penilaian dalam bentuk test terdiri dari test uraian dan test

pilihan ganda, sementara penilaian nontest lebih mengarah kepada penilaian terhadap aktivitas

selama diskusi dan hasil kerja. Untuk penilaian test baik dalam bentuk test uraian maupun test

pilihan ganda, item-item soal yang direncanakan untuk menilai penguasaan materi Norma-

norma yang berlaku di masyarakat, sebagian besar soal cendrung kepada soal-soal yang

menanyakan ranah kognitif, sedikit sekali soal yang menanyakan ranah psikomotor, apalagi

soal yang menanyakan ranah afektif. Selain itu materi yang ditanyakan dalam soal dilihat dari

aspek teoritis-akademik terlalu tinggi untuk siswa kelas 7. Penilaian yang dirancang dalam

bentuk nontes, seperti penilaian aktivitas dalam diskusi dan hasil kerja merupakan paduan

penilaian yang berbasis pada kognitif, psikomotor dan afektif yakni kualitas kinerja siswa

dalam berdiskusi dan menghasilkan produk kerja.

Dalam pembelajaran yang dilakukan guru, penilaian terhadap penguasaan materi

setelah akhir pembelajaran, hanya nampak terlihat pada siswa yang aktif membacakan hasil

tugasnya sendiri, atau kelompoknya, dan yang bertanya jawab. Nampaknya penilaian yang

dirancang dalam pembelajaran tidak dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran yang

dilakukan. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran, sehingga selain tes tertulis

dilakukan juga tes penilaian sikap dan unjuk kerja. Penilaian dibuat beragam misalnya dengan

kartu soal, game, observasi, analisis gambar, dan penilaian sikap atau perilaku. Dengan

beragam penilaian dalam proses dan hasil, maka akan diperoleh hasil penilaian yang

komprehensif tidak hanya dalam memahami, menunjukkan sikap dan penerapan norma-norma

di masyarakat, tetapi yang terpenting siswa mampu memahami, menunjukkan sikap terhadap

jenis kepatuhan mana yang dipilih dalam mematuhi dan memberi contoh tentang perilaku

mematuhi dan menerapkan norma-norma di masyarakat.



E.E.E.E.PenutupPenutupPenutupPenutup

1. Kesimpulan

a. Tujuan yang dibuat tidak hanya dominan memuat aspek kognitif, tetapi secara seimbang

juga memuat aspek afektif dan aspek psikomotor, sehingga dalam tujuan terdapat saling

keterkaitan antar aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

b. Materi yang disampaikan selain bermuatan aspek kognitif, juga disisipi pesan-pesan

moral, sehingga materi dikemas dengan muatan yang beraspek aspek afektif, dalam hal-

hal tertentu materi dikemas mengandung muatan psikomotor. Materi tentang kepatuhan

terhadap norma belum ada dimasukkan secara khusus. Padahal dengan adanya materi

kepatuhan ini, siswa akan memahami latar belakang mengapa manusia harus mematuhi

norma, dan bagaimana kepatuhan terhadap norma yang semestinya seorang manusia

lakukan.

c. Dalam menerapkan model dan metode pembelajaran, maka guru harus memiliki

kemampuan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan dan solusinya sesuai dengan

spesifikasi materi yang diajarkan. Metode untuk norma-norma di masyarakat bisa dengan

cara memvariasikan metode sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dengan

memperhatikan aspek ranah yang menjadi titik orientasi tujuan yang akan dicapai.

d. Pola strategi pertama dan ketiga, siswa aktif mengerjakan tugas-tugas yang diberikan

guru, baik membaca buku, berdiskusi, membacakan, mengemukakan pernyataan,

menuliskan jawaban, atau hanya menjawab pertanyaan..Namun lemah dalam suasana

"hangat" dan "riang" dalam pembelajaran, guru masih dominan dalam menjelaskan dan

bertanya, tidak menggunakan alat peraga., dan tidak ada siswa yang bertanya. Pola kedua,

guru dominan menjelaskan, bertanya, menggunakan alat peraga (sketsa, gambar, film),

bermain, mampu membuat suasana "hangat" dan "riang" dalam pembelajaran.

Kelemahannya adalah siswa hanya aktif tertawa, antusias melihat alat peraga, namun

tidak terlalu aktif dalam mendalami materi pembelajaran, siswa hanya mendengar,

sesekali menjawab ketika ditanya, dan tidak ada siswa bertanya.

e. Hanya satu guru yang benar-benar mempergunakan media dan alat peraga pembelajaran,

yakni sketsa, gambar, film, laptop, dan LCD, nyanyian, dan permainan, dan satu guru

hanya menggunakan gambar, namun tidak sesuai dengan materi pembelajaran.

f. Pembelajaran PKn menggunakan sumber baik berupa buku teks dan contoh-contoh



norma di rumah dan masyarakat. Namun hanya satu guru yang benar-benar menggunakan

sumber-sumber pembelajaran yang dikemas untuk disajikan berupa sketsa, gambar, dan

film, sehingga materi yang disajikan nampak lebih kongkrit, dari pada hanya bersumber

pada buku teks dan pengalaman saja.

g. Guru melaksanakan penilaian terhadap penguasaan materi setelah akhir pembelajaran,

hanya nampak terlihat pada siswa yang aktif membacakan hasil tugasnya sendiri, atau

kelompoknya, dan yang bertanya jawab. Nampaknya penilaian yang dirancang dalam

pembelajaran tidak dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan

h. Model Awal dan Model Utama Pembelajaran Pembinaan Karakter Kepatuhan Terhadap

Norma Norma dalam Mata Pelajaran PKn di SMP Negeri Banjarmasin dapat menjadi

referensi model pembelajaran yang secara khusus menawarkan dan memuat tujuan,

materi, metode, strategi pembelajaran, media/alat peraga, sumber bahan dan penilaian

yang disusun untuk materi Norma-norma di Masyarakat.

2. Saran

a. Untuk itu guru harus bisa membuat sendiri tujuan pembelajaran yang mengacu pada

tiga aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

b. Dimasukkan materi tentang kepatuhan terhadap norma, khususnya arti kepatuhan,

jenis-jenis kepatuhan terhadap norma dan mengapa manusia harus mematuhi norma,

dengan muatan kognitif, afektif dan psikomotor. Materi lebih pada latar belakang

orang harus mematuhi, cara-cara penerapan dan contoh-contoh teladan. Didukung oleh

kegiatan di luar kelas, khususnya dalam penerapan norma-norma di sekolah.

c. Metode yang dilaksanakan guru adalah terdiri dari ceramah, memberi tugas kepada

siswa (membaca buku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru),

diskusi kelompok (membahas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru),

membacakan, menuliskan di papan tulis, meminta pernyataan siswa (hasil tugas

individu atau kelompok), melakukan tanya jawab, permainan, penyajian sketsa,

gambar, atau film, namun dengan lebih banyak mengaktifkan siswa.

d. Dalam pembelajaran yang berkaitan dengan norma-norma di masyarakat, guru

hendaknya menyajikan gambar-gambar bervariasi, berwarna, bergerak, ditayangkan

atau dalam bentuk video atau film pendek melalui LCD, sehingga Memperkuat daya

ingat, memotivasi belajar, kreatif dan inspirasi memberikan komentar, dan mampu



membedakan aspek positif dan negatif dari media dan alat peraga yang disajikan.

e. Perlu sumber bahan yang bervariasi yang digunakan dalam pembelajaran tentang

norma-norma di masyarakat, yakni sumber bahan yang beragam dan bervariasi, terdiri

dari buku teks, buku ajar, perilaku siswa, orang tua, dan masyarakat, contoh-contoh

norma, sketsa, studi kasus, karikatur, artikel/klipping tentang norma, gambar, video

dan film tentang norma.

f. Penilaian dilakukan selama proses pem belajaran, sehingga selain tes tertulis dilakukan

juga tes penilaian sikap dan unjuk kerja. Penilaian dibuat beragam misalnya dengan

kartu soal, game, observasi, analisis gambar, dan penilaian sikap atau perilaku.

g. Dianjurkan untuk menggunakan Model Awal dan Model Utama Pembelajaran

Pembinaan Karakter Kepatuhan Terhadap Norma Norma dalam Mata Pelajaran PKn di

SMP Negeri Banjarmasin yang secara khusus memuat tujuan, materi, metode, strategi

pembelajaran, media/alat peraga, sumber bahan dan penilaian yang disusun untuk

materi Norma-norma di Masyarakat, agar dapat diketahui dan diuji efektivitasnya

dalam proses dan hasil pembelajaran bagi siswa SMP kelas 7
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MODELMODELMODELMODEL UTAMAUTAMAUTAMAUTAMA PEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARAN
PEMBINAANPEMBINAANPEMBINAANPEMBINAANKARAKTERKARAKTERKARAKTERKARAKTERKEPATUHANKEPATUHANKEPATUHANKEPATUHAN TERHADAPTERHADAPTERHADAPTERHADAP NORMANORMANORMANORMA
DALAMDALAMDALAMDALAMMATAMATAMATAMATA PELAJARANPELAJARANPELAJARANPELAJARAN PKnPKnPKnPKn DiDiDiDi SMPSMPSMPSMP NegeriNegeriNegeriNegeri BANJARMASINBANJARMASINBANJARMASINBANJARMASIN

Mata Pelajaran : PKn
Sekolah : SMP
Kelas/Semester : 7/1
Alokasi Waktu : 1x40 menit

A.A.A.A. StandarStandarStandarStandar KompetensiKompetensiKompetensiKompetensi

Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B.B.B.B. KompetensiKompetensiKompetensiKompetensi DasarDasarDasarDasar

Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C.C.C.C. TujuanTujuanTujuanTujuan PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

1. Mengemukakan arti dari norma yang berlaku di masyarakat
2. Menjelaskan norma-norma yang berlaku di masyarakat
3. Membedakan norma-norma yang berlaku di masyarakat
4. Memilih jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di masyarakat
5. Memberikan alasan kepatuhan terhadap norma-norma di masyarakat
6. Memberikan contoh-contoh perilaku mematuhi norma-norma di masyarakat dan alasan

mematuhinya
7. Memberikan contoh-contoh perilaku tidak mematuhi norma-norma di masyarakat dan

alasan tidak mematuhinya.

D.D.D.D. KarakterKarakterKarakterKarakter SiswaSiswaSiswaSiswa yangyangyangyang DiharapkanDiharapkanDiharapkanDiharapkan

1. Disiplin
2. Patuh, Taat

E.E.E.E. MateriMateriMateriMateri PelajaranPelajaranPelajaranPelajaran

1. Norma-norma yang berlaku di masyarakat

a. Arti Norma yang berlaku di masyarakat

Manusia merupakan makhluk sosial, dan selalu membutuhkan orang lain di manapun
dan kapanpun ia berada di muka bumi ini. Namun sebagai makhluk individu, manusia
memiliki perbedaan dengan manusia lainnya, sehingga melahirkan beragam



pemikiran, kepentingan, dan aspirasi, sehingga terdapat peluang terjadi konflik,
berupa perselisihan, pertentangan bahkan perkelahian.

Untuk menghindari terjadi konflik antar sesama manusia dalam masyarakat,
diperlukan adanya kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan atau aturan yang dijadikan
acuan, pedoman, patokan atau ukuran dalam mengatur perilaku manusia dalam
kehidupan bermasyarakat. Kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan
demikian dinamakan norma

b. Jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat

Norma yang berlaku di masyarakat beragam. Jika dilihat bentuknya ada norma yang
tertulis, dan norma yang tidak tertulis. Namun melihat dari keberadaan dan
sumbernya di masyarakat, maka terdapat empat norma, yaitu :

1) Norma agama
Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan YME, dalam
bentuk ajaran agama. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapat
hukuman, bisa jadi di dunia, jika tidak bertobat, namun yang pasti hukuman di
akhirat. Norma agama hendaknya menjadi acuan, pedoman, patokan, dan ukuran
utama bagi norma-norma kesusilaan, kesopanan dan norma hukum.

2) Norma kesusilaan
Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani
manusia, bisikan kalbu dan suara hati manusia yang paling dalam, yang selalu
mengatakan kebenaran dan tidak akan berbohong, baik kepada diri sendiri,
maupun kepada orang lain. Norma kesusilaan sangat terkait dengan norma agama,
jika seseorang selalu mematuhi norma agama, maka suara hati nurani, akan
menjadi makin kuat, tetapi semakin melanggar norma agama, maka suara hati
nurani, akan menjadi makin lemah. Sehingga bisa membuat orang suka, mau,
mampu dan mudah melakukan perilaku yang baik. Namun oang yang nuraninya
lemah, bahkan kotor, maka cendrung malas, tidak mau, dan sukar untuk diajak
melakukan perilaku yang baik. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan akan
menerima hukuman di dalam hati, berupa penyesalan, bahkan bisa menyebabkan
tumbuhnya penyakit-penyakit.

3) Norma kesopanan
Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang mengatur pergaulan dalam
masyarakat. Sumber dari norma kesopanan adalah masyarakat dengan adat,
istiadat, dan kebudayaannya. Norma kesopanan terwujud dalam bentuk kebiasaan,
sopan-santun, tata krama, adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat tertentu.
Norma ini berlaku secara khusus untuk masyarakat tertentu, lokalitas, setempat.
Pelanggaran terhadap norma kesusilaan akan diberikan sanksi oleh masyarakat
berupa celaan, cemohan, bahkan dikucilkan, karena melakukan perbuatan yang
dianggap tidak pantas, tidak patut, dan tidak lazim (biasa) menurut norma
kesopanan masyarakat setempat.



4) Norma hukum
Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh lembaga negara,mengikat
kepada semua orang, dan dilaksanakan secara memaksa oleh aparat negara (polisi,
jaksa, hakim), sehingga perintah dan larangannya harus ditaati oleh masyarakat.
Sumber dari norma hukum adalah peraturan perundang-undangan, kebiasaan,
adat-istiadat, dan agama. Pelanggaran terhadap norma hukum ini akan dihukum
sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

c. Perbedaan norma-norma yang berlaku di masyarakat

Perbedaan norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat dilihat secara lebih mudah
melalui tabel berikuit :

PERBEDAANPERBEDAANPERBEDAANPERBEDAAN ANTARANTARANTARANTAR NORMANORMANORMANORMA

KRITERIAKRITERIAKRITERIAKRITERIA AGAMAAGAMAAGAMAAGAMA KESUSILAANKESUSILAANKESUSILAANKESUSILAAN KESOPANANKESOPANANKESOPANANKESOPANAN HUKUMHUKUMHUKUMHUKUM
Pengertian Peraturan hidup

yang berisi
perintah dan
larangan dari
Tuhan YME

Peraturan hidup
yang dianggap
sebagai suara hati
sebagai pedoman
sikap dan perbuatan

Peraturan hidup
yang timbul dari
pergaulan,
kebiasaan, adat,
istiadat, dan budaya
suatu masyarakat

Peraturan hidup
yang dibuat oleh
lembaga negara
yang berwenang

Sumber Tuhan YME,
ajaran agama

Hati nurani, kalbu Keyakinan
masyarakat

Peraturan Per-
UU-an, agama

Sanksi Dosa, hukuman
bisa di dunia
atau akhirat

Malu, Menyesal Dicela, dicemooh,
dikucilkan

Hukuman,
denda, penjara,
mati

2. Kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat

a. Arti kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat
Kepatuhan dapat diartikan patuh dengan perintah dan aturan, jadi kepatuhan secara
otomatis bermakna mematuhi peraturan-peraturan, hukum-hukum, regulasi-regulasi
dan kebijakan. Dalam perspektif agama, agama manapun di dunia, apalagi agama-
agama samawi, semuanya meletakkan kepatuhan sebagai nilai moral yang utama dan
kebajikan terpuji. Kepatuhan dalam dimensi pendidikan moral adalah kerelaan dalam
tindakan untuk mematuhi perintah-perintah dan keinginan dari kewibawaan, seperti
orang tua atau guru.
Kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat berarti perilaku
mematuhi atau menaati peraturan hidup yang mengaturnya baik norma agama, norma
kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.

b. Jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Kepatuhan seseorang berkembang dari takut kepada orang, kekuasaan atau paksaan,
ingin dipuji; kiprah umum; adanya aturan hukum; adanya manfaat dan kesenangan
memuaskan baginya; hingga sampai ke tingkat prinsip dasar etis universal. Jadi
kepatuhan itu terdiri dari:



1) kepatuhan karena takut pada orang, kekuasaan atau paksaan, jika tidak mematuhi
akan berakibat negatif bagi dirinya

2) kepatuhan karena ingin dipuji, disenangi atau disukai orang lain
3) kepatuhan karena ikut kebanyakan orang
4) kepatuhan karena adanya manfaat, kesenangan atau keuntungan yang diperoleh

sehingga memuaskan dirinya.
5) kepatuhan karena berdasarkan aturan yang ada dan disepakati
6) kepatuhan karena prinsip hati nurani

c. Alasan mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat
Norma-norma yang berlaku di masyarakat kebanyakan selalu dipatuhi, meskipun
demikian selalu juga ada orang yang tidak mematuhi. Bagi orang yang mematuhi
norma-norma tentu ada alasan mengapa mereka mematuhinya. Bisa orang yang
mematuhi norma, karena alasan takut, jika tidak mematuhi norma akan menerima
akibat negatif, bisa datang dari sanksi yang akan diberikan, takut terhadap aparat yang
menegakan aturan, takut akan menerima hukuman. Alasan karena ingin dipuji,
disenangi atau ingin dicontoh, dapat juga menjadi alasan orang untuk mematuhi
norma. Tetapi bisa jadi karena ikut-ikutan orang banyak, sehingga malu dicap tidak
mengikuti “trend”, “tidak gaul”, “demi teman”, atau atas nama “solidaritas”. Bagi
yang melihat ada unsur manfaat dari mematuhi norma dapat juga menjadi alasan
orang mematuhi norma, dari unsur manfaat, ada keuntungan-keuntungan yang
diperoleh berupa kesenangan, ketenangan, keamanan, atau kedamaian secara materi
maupun rohani. Namun yang terpenting orang mematuhi norma adalah karena alasan
yang berkaitan dengan prinsip berbasis hati nurani, dan kepentingan kesejahteraan
orang banyak.

3. Contoh-contoh perilaku mematuhi dan tidak mematuhi norma-norma yang berlaku di
masyarakat.

a. Contoh-contoh perilaku mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat

1) Norma agama

a) Keluarga, antara lain
• patuh kepada orang tua, terutama ibu
• rajin mengerjakan ibadah bersama orang tua, misalnya sholat, kebaktian di

gereja, di kuil dan lain-lain
• suka membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan di rumah

b) Sekolah, antara lain
• membiasakan tadarus al-kitab pada setiap hari selama 10 menit sebelum

jam pelajaran dimulai
• membaca doa sebelum dan sesudah selesai jam pelajaran berakhir di

sekolah menjelang pulang
• tidak melakukan perbuatan maksiat, keji dan mungkar, seperti berjudi,

mabuk-mabukan, menipu, berbohong, dan lain-lain



c) Masyarakat, antara lain
• membantu tetangga yang mendapat musibah
• ikut mendatangi tetangga yang meninggal dunia, melakukan sholat

jenazah dan mengantarkannya sampai ke kubur
• memberikan makanan dan minuman kepada tetangga yang berdekatan

2) Norma kesusilaan

a) Keluarga, antara lain
• berperilaku jujur terhadap orang tua
• tidak merendahkan orang tua di depan umum
• tetap menghormati orang tua, meskipun pekerjaan sebagai tukang becak

b) Sekolah, antara lain
• berlaku jujur dalam mengerjakan ulangan
• tidak melakukan penipuan terhadap sesama teman
• menghormati martabat siswi perempuan
• tidak membeda-bedakan teman

c) Masyarakat
• menghormati tetangga, meskipun status sosial berbeda
• berbuat baik terhadap sesama manusia, tidak menghina dan menyakiti

perasaan orang lain
• tidak mencuri, menipu dan merampas milik orang lain

3) Norma kesopanan

a) Keluarga, antara lain
• berbicara sopan, santun dan lembut kepada orang tua
• menyerahkan dan menerima sesuatu dari dan kepada orang tua melalui

tangan kanan
• datang dan pergi dari rumah, mengucapkan salam dan permisi kepada

orang tua

b) Sekolah
• masuk kantor guru mengucapkan salam dan permisi
• jangan masuk ruangan sebelum diijinkan masuk
• berpakaian rapi dan sopan saat memasuki sekolah dan kelas atau menemui

guru dan kepala sekolah

c) Masyarakat
• mengucapkan salam ketika memasuki rumah orang
• selalu mendahulukan orang berusia tua saat berjalan
• ikhlas memberikan tempat duduk kita saat seorang yang sudah tua atau ibu

yang hamil sedang mencari tempat duduk di tempat umum



4) Norma hukum

a) Keluarga, antara lain berkaitan dengan ketertiban dan sesuai prosedur
• melaksanakan tugas yang telah diberikan orang tua secara

bertanggungjawab, misalnya menyapu, menyiram tanaman, membersihkan
sampah

• dilarang bagi anak perempuan pulang di atas jam 10, kecuali hal-hal yang
bersifat darurat

• dilarang anak-anak pergi tanpa sepengetahuan orang tua.

b) Sekolah, antara berkaitan dengan ketertiban dan sesuai prosedur
• masuk sekolah tepat waktu pada jam 07.30 dan pulang pada jam 13.30
• memakai pakaian seragam sekolah dan atribut yang telah ditentukan
• siswa lelaki tidak boleh memakai kalung, anting-anting dan gelang tangan.

c) Masyarakat, antara lain
• mematuhi peraturan yang berlaku, misalnya setiap pengendara sepeda

motor harus memakai helm
• setiap penduduk harus mempunyai KTP
• setiap pendatang harus melapor kepada RT selama 24 jam
• dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya dan waktu yang telah

ditentukan

b. Contoh-contoh perilaku yang tidak mematuhi norma-norma yang berlaku di
masyarakat

1) Norma agama

a) Keluarga, antara lain
• tidak menghormati orang tua, khusus kepada ibu
• tidak mengucapkan salam, mencium tangan, dan minta doa kepada orang

tua, ketika berangkat ke sekolah
• tidak berdoa ketika mau makan

b) Sekolah
• tidak membaca doa ketika mau memulai kegiatan pelajaran dan menutup

kegiatan pelajaran
• tidak membiasakan diri sebelum memasuki mengucapkan salam
• selalu tidak hadir saat di sekolah melaksanakan kegiatan tadarus kitab suci

(Muslim, Al Qur’an, Kristen, Injil, dan lain-lain sesuai agama dan kitab
sucinya)



c) Masyarakat, antara lain
• mengambil hak milik tetangga, seperti batas tanah, dan benda-benda

lainnya tanpa sepengetahuan dan ijin dari yang bersangkutan
• tidak bertegur sapa sampai lebih dari tiga hari
• tidak menolong dan tidak menjenguk tetangga yang sakit keras.

2) Norma kesusilaan

a) Keluarga, antara lain
• tidak berlaku jujur dengan orang tua, selalu suka berdusta
• berperilaku malas ketika diminta tolong oleh orang tua
• merasa diri sok hebat, pintar, cantik hingga merendahkan orang tua,

karena pendidikan mereka rendah danberpenampilan tidak sebagaiman
diharapkan

b) Sekolah, antara lain
• selalu menyontek jika mengerjakan ulangan
• selalu berbohong ketika ditanyakan alasan selalu terlambat datang sekolah
• selalu menghina teman-teman yang rupanya jelek, dari kalangan keluarga

miskin, dan nilai ulangannya rendah

c) Masyarakat, antara lain,
• mencuri benda-benda milik tetangga
• bersifat masa bodoh terhadap lingkungan di mana ia tinggal
• bersikap angkuh terhadap tetangga dan anggota masyarakat dimanapun ia

bergaul

3) Norma kesopanan

a) Keluarga, antara lain
• berkata kasar dan tidak santun terhadap orang tua dan anggota keluarga
• bergaul dengan orang tua tanpa memperhatikan adab berperilaku
• membiarkan kondisi kamar dan peralatannya dalam keadaan berhamburan

dan tidak tersusun rapi

b) Sekolah, antara lain
• berlaku tidak sopan dengan guru
• berpakaian tidak senonoh, bahkan tidak sesuai dengan penampilan sebagai

seorang pelajar di sekolah
• memperlakukan orang dalam pergaulan dengan siswa lainnya tanpa rasa

sopan dan hormat



c) Masyarakat, antara lain
• masuk rumah orang tidak mengucapkan salam dan tanpa mengetuk pintu
• tidak menghormati orang yang lebih tua, baik perkataan maupun

perbuatan
• bermain musik dengan nada dan suara yang mengganggu tetangga, bahkan

melewati jam saat orang hendak tidur.

4) Norma hukum

a) Keluarga, antara lain
• tidak mau belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati

bersama orang tua
• selalu pulang larut malam dan melewati batas jam yang disepakati

bersama
• tidak mau membantu pekerjaan di rumah yang telah disepakati pembagian

pekerjaan dengan orang tua dan saudara lainnya.

b) Sekolah, antara lain,
• tidak menaati tata tertib sekolah
• selalu datang dan pulang sekolah, tidak tepat waktu
• selalu tidak tepat menunaikan kewajiban sekolah yang diamanahkan

kepadanya

c) Masyarakat, antara lain
• menerobos lampu merah di perempatan jalan
• pengendara sepeda motor berusia 17 tahun, mempunyai SIM dan memakai

helm
• tidak membuat keributan dan kekacauan di tempat umum

F.F.F.F. MetodeMetodeMetodeMetode

1. Ceramah
2. Peragaan
3. Studi kasus
4. Tugas individual
5. Diskusi kelompok
6. Tanya jawab

G.G.G.G. Langkah-langkahLangkah-langkahLangkah-langkahLangkah-langkah KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran (Strategi(Strategi(Strategi(Strategi Pembelajaran/KegiatanPembelajaran/KegiatanPembelajaran/KegiatanPembelajaran/Kegiatan Belajar)Belajar)Belajar)Belajar)

Langkah Pendahuluan
1. Presensi
2. Apersepsi
3. Motivasi
4. Penyampaian tujuan dan topik



Langkah Inti
1. Eksplorasi

a. Pemahaman Norma-norma yang berlaku di masyarakat
1) Guru menggambar sketsa, atau menempel gambar, menayangkan gambar yang

berkaitan dengan materi norma-norma yang berlaku di rumah, di sekolah dan di
masyarakat di papan tulis.

2) Beberapa siswa baik duduk di kursi maupun maju ke depan kelas, diminta untuk
memberikan tanggapan, pendapat, pertanyaan, bercerita tentang apa yang ada di
dalam sketsa atau gambar, sambil guru mengarahkan tanggapan, pendapat,
pertanyaan atau cerita ke arah arti, sumber dan sanksi dari norma-norma.

3) Guru menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (arti, sumber,
sanksi) dengan menggunakan metode ceramah dan studi kasus melalui peragaan
sketsa, gambar dan film pendek tentang norma-norma.

4) Selesai pembahasan materi norma-norma yang berlaku di masyarakat, siswa
diberi kesempatan untuk dengan bertanya, jika ada dijawab, jika tidak ada, sesi ini
diakhiri dengan menggunakan idiom tertentu yang sedang trend (misalnya, idiom
Tukul “kembali ke laptop), disusul dengan tepuk tangan ala pramuka, atau
menyanyikan bersama lagu, atau meneriakkan yel-yel yang berkaitan dengan
tema.

5) Guru menggambar sketsa, atau menempel gambar, menayangkan gambar yang
berkaitan dengan materi norma-norma yang berlaku di rumah, di sekolah dan di
masyarakat di papan tulis (bisa menggunakan yang telah dipasang di papan tulis)

6) Beberapa siswa baik duduk di kursi maupun maju ke depan kelas, diminta untuk
memberikan tanggapan, pendapat, pertanyaan, bercerita tentang perbedaan
norma-norma yang ada di dalam sketsa atau gambar, sambil guru mengarahkan
tanggapan, pendapat, pertanyaan atau cerita ke arah perbedaan dari norma-norma
yang berlaku di rumah, di sekolah dan di masyarakat

7) Menjelaskan perbedaan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dengan
menggunakan metode ceramah dan studi kasus melalui peragaan sketsa, gambar
dan film pendek tentang norma-norma.

8) Selesai pembahasan materi perbedaan norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat diberi kesempatan untuk dengan bertanya, jika ada dijawab, jika tidak
ada, sesi ini diakhiri dengan menggunakan idiom tertentu yang sedang trend
(misalnya, idiom Tukul “kembali ke laptop), disusul dengan tepuk tangan ala
pramuka, atau menyanyikan bersama lagu, atau meneriakkan yel-yel yang
berkaitan dengan tema.

2. Elaborasi

b. Memperkuat kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat
1) Memilih jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di masyarakat dengan

metode tugas individual dan diskusi kelompok, menggunakan materi dalam buku,
atau studi kasus dari kejadian di sekolah, di rumah, peragaan sketsa, gambar dan
film tentang norma-norma.



2) Selesai tugas individual dan diskusi kelompok, siswa diminta membacakan
hasilnya di bangku atau di depan kelas, disusul dengan tanya jawab.

3) Selesai pembahasan materi jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di
masyarakat diberi kesempatan untuk dengan bertanya, jika ada dijawab, jika tidak
ada, sesi ini diakhiri dengan menggunakan idiom tertentu yang sedang trend
(misalnya, idiom Tukul “kembali ke laptop), disusul dengan tepuk tangan ala
pramuka, atau menyanyikan bersama lagu, atau meneriakkan yel-yel yang
berkaitan dengan tema.

4) Memberikan alasan kepatuhan terhadap norma-norma di masyarakat dengan
menggunakan metode tugas individual dan diskusi kelompok, menggunakan
materi dalam buku, atau studi kasus dari kejadian di sekolah, di rumah, peragaan
sketsa, gambar dan film tentang norma-norma.

5) Selesai tugas individual dan diskusi kelompok, siswa diminta membacakan
hasilnya di bangku atau di depan kelas, disusul dengan tanya jawab.

6) Selesai pembahasan materi jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di
masyarakat diberi kesempatan untuk dengan bertanya, jika ada dijawab, jika tidak
ada, sesi ini diakhiri dengan menggunakan idiom tertentu yang sedang trend
(misalnya, idiom Tukul “kembali ke laptop), disusul dengan tepuk tangan ala
pramuka, atau menyanyikan bersama lagu, atau meneriakkan yel-yel yang
berkaitan dengan tema.

3. Konfirmasi

c. Menunjukkan contoh-contoh perilaku mematuhi dan tidak mematuhi norma-norma
yang berlaku di masyarakat
1) Memberikan contoh-contoh perilaku mematuhi norma-norma, 5 contoh di rumah,

5 contoh di sekolah dan 5 contoh di masyarakat serta alasan mematuhinya,
melalui tugas individual menulis di buku catatan, membacakannya berdiri di
tempatnya, di depan kelas, atau menuliskannya di papan tulis.

2) Selesai pembahasan materi jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di
masyarakat diberi kesempatan untuk dengan bertanya, jika ada dijawab, jika tidak
ada, sesi ini diakhiri dengan menggunakan idiom tertentu yang sedang trend
(misalnya, idiom Tukul “kembali ke laptop), disusul dengan tepuk tangan ala
pramuka, atau menyanyikan bersama lagu, atau meneriakkan yel-yel yang
berkaitan dengan tema.

3) Memberikan contoh-contoh perilaku tidak mematuhi norma-norma, 5 contoh di
rumah, 5 contoh di sekolah dan, 5 contoh di masyarakat dan alasan tidak
mematuhinya melalui tugas individual menulis di buku catatan, membacakannya
berdiri di tempatnya, di depan kelas, atau menuliskannya di papan tulis

4) Selesai pembahasan materi jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di
masyarakat diberi kesempatan untuk dengan bertanya, jika ada dijawab, jika tidak
ada, sesi ini diakhiri dengan menggunakan idiom tertentu yang sedang trend
(misalnya, idiom Tukul “kembali ke laptop), disusul dengan tepuk tangan ala
pramuka, atau menyanyikan bersama lagu, atau meneriakkan yel-yel yang
berkaitan dengan tema.



Langkah Penutup
1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi
2. Guru menugaskan siswa untuk dalam melakukan pengamatan dan pendataan bentuk-

bentuk pelaksanaan dan pelanggaran norma-norma di rumah, di sekolah dan di
masyarakat, kemudian menggali alasan orang mematuhi dan tidak mematuhi norma, dan
mecari jalan keluar dan saran untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi
pelanggaran terhadap norma, baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat

H.H.H.H. Media/AlatMedia/AlatMedia/AlatMedia/Alat PeragaPeragaPeragaPeraga

1. Sketsa yang berkaitan dengan norma
2. Gambar-gambar yang berkaitan dengan norma
3. Film yang berkaitan dengan norma
4. Lagu-lagu yang berkaitan norma
5. LCD
6. Laptop

I.I.I.I. SumberSumberSumberSumber PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

1. Buku teks PKn untuk kelas VII
2. Perilaku guru dan siswa
3. Contoh-contoh norma
4. Artikel/berita di media massa

J.J.J.J. PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian
1. Tes

a. Uraian
1) Jelaskan apa arti dari norma ?
2) Uraikan jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat ?
3) Bedakan norma-norma dilihat dari sumber dan sanksi ?
4) Sebutkan jenis-jenis kepatuhan terhadap norma-norma di masyarakat?
5) Berikan alasan mengapa orang mematuhi norma-norma di masyarakat ?
6) Kemukakan contoh-contoh perilaku mematuhi norma-norma, 2 contoh norma di

rumah, 2 contoh di sekolah dan, 2 contoh di masyarakat dan alasan mematuhinya.
7) Tunjukkan contoh-contoh perilaku tidak mematuhi norma, 2 contoh norma di

rumah, 2 contoh norma di sekolah, 2 contoh norma di masyarakat dan alasan tidak
mematuhinya.

b. Pilihan Ganda
1) Kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang dijadikan peraturan hidup, sehingga

mempengaruhi tingkah laku dalam masyarakat
a. wahyu
b. norma
c. adat
d. Kebiasaan



2) Norma yang sumber berasal dari hati nurani adalah
a. norma agama
b. norma kesusilaan
c. norma kesopanan
d. norma hukum

3) Norma yang jenis sanksinya berupa celaan, cemohan dan pengucilan
a. agama
b. kesusilaan
c. kesopanan
d. Hukum

4) Salah satu ciri norma hukum bila dibandingkan dengan norma lainnya adalah
a. sudah ditentukan lebih dahulu
b. tegas dan keras
c. tidak memandang siapa yang bersalah
d. dibuat oleh lembaga kemasyarakat

5) Manfaat yang didapat jika seseorang patuh terhadap norma yang berlaku adalah
a. merasa aman dalam setiap langkah hidupnya
b. mendapat penghargaan sebagai pribadi yang baik
c. mudah memperoleh segala apa yang diinginkan
d. selalu mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu

6) Pada saat ulangan PKn, saya tidak bisa menjawab beberapa soal, saya berupaya
untuk menyontek soal baik membuka kertas catatan yang saya bawa, atau meniru
jawaban dari teman terdekat, perbuatan itu saya lakukan, karena:
a. tidak ada satu orangpun yang mengetahui dan mengawasi saya
b. tidak satupun orang di kelas yang berani dengan saya
c. saya kira itu bukan merupakan pelanggaran norma, dan rasanya tidak berdosa
d. itu saya sadar, perilaku itu tidak jujur, perbuatan yang melanggar seluruh

norma.

7) Selaku pelajar SMP saya berkeinginan mengendarai sepeda motor pergi ke
sekolah, tetapi dilarang ayah. Terhadap larangan demikian, maka saya
a. tetap akan melakukannya, tetapi secara diam-diam
b. tidak akan melakukannya, karena kalau melakukan dan ketahuan ayah, ayah

nanti menghukum saya
c. saya tidak akan melakukannya, karena melanggar larangan dari ayah, larangan

dari sekolah dan larangan dari UU Lalu lintas
d. saya tidak akan melakukannya, karena teman-teman saya di sekolah banyak

yang tidak mengendarai sepeda motor ke sekolah



8) Saya selalu datang tepat waktu di sekolah, dan selalu rajin menyapu di kelas
sesuai jadwal menyapu saya. Perilaku itu saya lakukan karena
a. takut dengan kepala sekolah dan guru di sekolah
b. ingin dipuji oleh teman-teman, guru dan kepala sekolah
c. teman-teman saya banyak yang demikian
d. peraturan sekolah dan sesuai dengan hati nurani saya

9) Contoh perbuatan yang mematuhi keempat norma adalah
a. perilaku jujur
b. bersalaman dengan teman-teman
c. tersenyum bila berjumpa dengan siapa saja
d. menyediakan minuman jika teman bertamu

10) Contoh perbuatan di bawah ini yang melanggar keempat norma adalah
a. mencuri
b. memberikan warisan
c. memfitnah
d. menghina tetangga

1. Non tes

a. Sikap

Beri tanda contreng (V) pada sikap yang kamu pilih
No PERNYATAAN SETUJU TIDAK

SETUJU
ALASANNYA

1 Saya berlaku jujur pada teman-
teman yang kusenangi saja

2 Ketika guru masuk kelas saya
cepat-cepat menyiapkan diri
untuk belajar

3 Ruangan kelas harus selalu bersih
dan rapi, terutama saat guru PKn
mengajar, karena saya takut
dimarahi beliau

4 Saya ke sekolah selalu berpakaian
rapi, walau pakaian saya sudah
termasuk pakaian yang lama
sekali

5 Saya kalau berbicara dengan
teman menggunakan bahasa gaul,
walaupun kasar

6 Sebagai ketua kelas saya harus
berani dan akan memukul siapa
saja yang berani melanggar tata
tertib sekolah



7 Sebelum memulai pelajaran
didahului dengan membaca doa

8 Karena teman-teman saya banyak
yang merokok diam-diam di
sekolah, jadi “demi teman” dan
agar “gaul” dengan teman-teman,
saya ikut juga merokok diam-
diam di sekolah

9 Saya tidak akan menghormati
guru PKn, karena beliau tidak
ramah dan kaku dalam bergaul
dengan siswa

10 Si Palui anak orang kaya, jadi
wajar-wajar saja dia ke sekolah
mengendarai sepeda motor

b. Penilaian Kinerja

1) Unjuk Diri dalam Diskusi

a) Komponen yang dinilai adalah aktivitas (bertanya, menjawab, memberikan
pendapat, tanggapan, bercerita), kontribusi dalam kerja sama (penggagas,
penulis, pembicara, pendengar), pemahaman (kualitas pertanyaan dan jawaban)

b) Nilai Komponen
Aspek Aktivitas Nilai maksimal =40, minimal=10
Aspek Kontribusi dalam kerja
sama

Nilai maksimal =40, minimal=10

Aspek Pemahaman Nilai maksima l=40, minimal=10

2) Unjuk Kerja

a) Komponen Unjuk Kerja yang dinilai adalah kesesuaian jawaban atau materi
yang ditugaskan, kerapian, kualitas ulasan jawaban/materi yang dikerjakan,
dan kreativitas hasil pekerjaan

b) Nilai Komponen
Aspek Kesesuaian Nilai maksimal =40, minimal=10
Aspek Kerapian Nilai maksimal =40, minimal=10
Aspek Kualitas Ulasan Jawaban/Materi Nilai maksimal =40, minimal=10
Aspek Kreativitas Kerja Nilai maksimal =40, minimal=10



2. Kegiatan Ekstrakurikuler

a. Lomba kepatuhan terhadap tata tertib sekolah antar kelas, komponen yang dinilai
adalah

1) aspek tingkat pelanggaran norma ketertiban
2) aspek tingkat pelanggaran norma kesopanan
3) aspek tingkat pelanggaran norma kesusilaan

b. Lomba ketertiban pelaksanaan upacara penaikan bendera merah putih antar kelas
c. Lomba kebersihan, kerapian, dan keindahan antar kelas
d. Pemilihan ikon siswa teladan dalam ketertiban
e. Pemilihan ikon siswa teladan dalam kesopanan
f. Pemilihan ikon siswa teladan dalam kesusilaan
g. Pemilihan ikon siswa teladan sebagai pelaksana upacara (komandan, penaik bendera,
pembaca doa, pengatur acara, penyanyi lagu, dan barisan kelas )

h. Pemilihan ikon siswa paling bersih, rapi dan indah

Banjarmasin, 25 Nopember 2013
Kepala SMPN .............Banjarmasin, Guru PKn,

................................................................................... ......................................................
NIP. NIP


