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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah 
SWT atas nikmat, karunia dan izin-Nya jualah dapat 

kami selesaikan penyusunan pilihan terjemahan referensi-referensi 
tentang moral dan karakter warga negara, dalam bentuk buku 
dengan judul “ Mau Kemana Moral dan Karakter Warga Negara, 
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Moral dan 
Karakter Kewarganegaraan”. Salawat dan salam, semoga selalu 
tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan 
pengikut beliau hingga akhir jaman. 

Buku “Mau Kemana Moral dan Karakter Warga Negara, 
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Moral dan 
Karakter Kewarganegaraan” diterbitkan dalam rangka mengisi 
begitu sedikitnya referensi cetak secara komprehensif  Pendidikan 
Kewarganegaraan dari perspektif pendidikan moral dan karakter 
kewarganegaraan, khususnya di Program Studi Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Buku ini dapat 
digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa untuk pengikut mata 
kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Nilai-Moral-
Karakter Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan Lingkungan 
Lahan Basah maupun untuk penyusunan tugas akhir berupa skripsi.

Secara esensial referensi pilihan yang disusun dalam 
buku ini mencakup tentang siapa yang bertanggungjawab 
terhadap pendidikan moral, di mana moral dalam Pendidikan 
Kewarganegaraan, akar-akar moral dari Kewarganegaraaan, 
agenda moral dan dimensi-dimensi moral esensial dari Pendidikan 
Kewarganegaraan, membentuk moral warga negara dan moralisasi 



iv

Sarbaini & Fatimah

kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 
pendidikan moral dan pendidikan karakter untuk integrasi bangsa 
bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat sebagai referensi baik 
untuk penulisan akhir yang bertema Moral, Karakter dan Watak 
(disposition) Kewarganegaraan maupun literasi untuk mata-mata 
kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Nilai Moral-
Karakter Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan Lingkungan 
Lahan Basah.                          

Banjarmasin, 10 Nopember 2019
                                                                                                      

Sarbaini
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SAMBUTAN 
Kepala 

Laboratorium Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Program Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 
Universitas Lambung Mangkurat  Banjarmasin

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wadah bagi 
peningkatan kualitas wawasan mengenai kepentingan 

publik dan kewarganegaraan serta mengerti problematika 
kontemporer bangsa dalam konteks kehidupan berbangsa dan 
bernegara di era global. Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan 
tinggi akan membentuk mahasiswa menjadi warganegara yang 
memiliki wawasan, sikap dan perilaku yang berparadigma 
Pancasila, nasionalisme Indonesia yang tepat, berindentitas 
nasional, memberikan konstribusi bagi pembangunan bangsa dan 
negara dalam konsep negara bangsa Indonesia. 

Buku “Mau Kemana Moral dan Karakter Warga Negara, 
PKn sebagai Pendidikan Moral dan Karakter Kewarganegaraan” 
Editor Penerjemah Dr. Sarbaini, M.Pd. dan Dr. Fatimah, M.Hum 
sebagai realisasi bentuk kerjasama Penyusun dengan Asosiasi 
Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia 
(AP3KnI) Provinsi Kalimantan Selatan dan Laboratorium Program 
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP ULM 
Banjarmasin ini, saya rasa akan sangat bermanfaat dan menjadi 
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salah satu sumber rujukan bagi para akademisi, profesi yang 
bergerak dalam dunia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Saya sampaikan selamat kepada Dr. Sarbaini, M.Pd. dan Dr. 
Fatimah, M.Hum. atas keberhasilan ini.

Banjarmasin,  11 November 2019

Kepala Laboratorium PPKn FKIP ULM 
Banjarmasin

Dian Agus Ruchliyadi, S.Pd., M.Pd.
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SAMBUTAN
Koordinator 

Program Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lambung Mangkurat  Banjarmasin

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat 
rahmat dan karunia Nya, karena telah selesainya buku 

terjemahan yang berjudul “Mau Kemana Moral dan Karakter 
Warga Negara? Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan 
Moral dan Pendidikan Pendidikan Karakter Kewarganegaraan” 
sebagai salah satu produk yang disusun oleh Tim penyusun bekerja 
sama dengan AP3KnI Kalsel, Laboratorium Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan, dan Program Studi Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Univesitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pendidikan moral atau karakter muncul sepanjang manusia 
berpikir tentang bagaimana untuk membesarkan generasi penerus 
berbasis moralitas, karena masyarakat memerlukan anggota-
anggota yang bermoral. Pendidikan karakter menggunakan 
pendekatan tradisional, fokus pada penanaman kebiasan-kebiasaan 
yang diinginkan, dan karakter dianggap sebagai interpenetrasi dari 
kebiasaan-kebiasaan dan efek-efek dari konsekuensi-konsekuensi 
tindakan terhadap kebiasaan itu. Dalam dua hal ini mendapat 
relasi yang kuat antara pendidikan karakter (moral) dengan 
pendidikan kewarganegaraan, bahkan cendrung bergabung, bahkan 
berintegrasi, baik dalam perundang-undangan dan kurikulum, 
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materi pendidikan moral dan karakter yang diimplementasikan 
secara luas dalam Pendidikan Kewarganegaraan. 

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan sebagai fondasi 
dalam memenuhi posisi dan peranan  pendidikan karakter. Karakter 
kewarganegaraan berupa pengetahuan, keterampilan-keterampilan, 
kebijakan-kebijakan dan komitmen dibutuhkan dalam menjalankan 
peranserta dan tanggungjawab yang merupakan keunggulan dalam 
pendidikan.

Kami berharap agar buku ini dapat membawa manfaat kepada 
pembaca. Secara khusus, kami berharap semoga buku ini dapat 
menginspirasi generasi bangsa ini agar menjadi generasi yang 
tanggap dan tangguh. Jadilah generasi yang bermartabat, kreatif, 
dan mandiri.
        

Banjarmasin,   November 2019
Koordinator Prodi PPKn

 
Mariatul Kiptiah 
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SAMBUTAN
Asosiasi Profesi  Pancasila Dan Pendidikan Kewarganegaraan  

Indonesia Kalimantan  Selatan

Segala puji bagi Tuhan YME atas terbitnya buku “Mau 
Kemana Moral dan Karakter Warga Negara? Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Moral dan Karakter 
Kewarganegaraan”. Buku ini bermanfaat untuk mengisi celah 
yang ada atau menjadi alternatif dari buku-buku yang membahas 
Pendidikan Kewarganegaran dari sudut pandang moral, karakter 
dan watak warga negara dan kewarganegaraan, sebagai referensi, 
literasi maupun wawasan bagi profesi yang bergelut di lapangan 
profesi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, 
terutama di Kalimantan Selatan dan Banjarmasin.

Buku ini tentunya memiliki dan menentukan posisi Pendidikan 
Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Moral dan Karakter 
Kewarganegaraan, jika memang secara absah berpisah dengan 
Pendidikan Pancasila. Posisi demikian hendaknya memperkuat 
bagaimana hubungan antara warga negara dengan negara, termasuk 
status, identitas, hak-hak, kewajiban-kewajiban, tanggungjawab-
tanggungjawab dari warga, warga negara dan kewarganegaraan 
yang berbasis nilai-nilai, moral-moral esensial, karakter-karakter 
utama dan watak-watak luhur yang telah disepakati.

Semoga buku ini diterima dengan kritis dan membuka 
wawasan bagi Pendidikan Kewarganegaraan perspektif moral, 
karakter, dan watak warga, warga negara dan kewarganegaraan, 
sehingga meningkatkan kualitas kesadaran bagi warga 
negara untuk memperkuat kualitas moral, karakter dan watak 
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kewarganegaraannnya  baik untuk eksistensinya sebagai warga 
negara maupun memperkuat posisinya ketika berinteraksi dengan 
negara. 

12 Nopember 2019

Ketua AP3Kni Kalsel
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MEMBUKA WAWASAN:
Moral, Pendidikan Moral, Pendidikan Karakter dan 

Pendidikan Kewarganegaraan 

Masalah moral, demikian pula dimensi moral dalam 
pendidikan umumnya, dan khususnya pembelajaran, 

atau karakter moral masa sekarang, agaknya hangat dan aktual 
dibicarakan, terutama dikaitkan dengan kualitas karakter moral 
manusia di era ini. Tingkatan kualitas karakter moral manusia 
Indonesia, selain menghadapi masalah rancunya atau anomali nilai 
moral yang terjadi di masyarakat, juga diduga tengah menuju pada 
pada tataran yang paling rendah dalam kulitas kehidupan berbangsa 
dan bernegara.

Kondisi demikian bahkan sempat pula dipertanyakan, apakah 
masih ada moral (yang baik) pada masyarakat, bangsa, dan 
negara Indonesia ini? Sekarang nilai moral sudah diputarbalikkan 
untuk memenuhi kepentingan pribadi, kepentingan kelompok 
dan kepentingan kekuasaan sesaat, dan kepentingan itu, tidak 
ada ujung pangkalnya. Kepentingan negara, kepentingan rakyat 
dan kepentingan masyarakat pada umumnya diletakkan pada 
kepentingan pribadi, kekuasaan dan kelompoknya. Di sinilah 
muara tumbuhnya kerancuan nilai moral, pada gilirannya 
memuntahkan dilema moral yang terjadi di masyarakat, khususnya 
terhadap generasi muda yang sedang tumbuh, berkembang dan 
mencari jawaban moral dalam kehidupannya, baik bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh  Oladipo (2009) 
dalam artikelnya “Pendidikan Moral Terhadap Anak: Siapa yang 
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Bertanggungjawab”  mengidentifikasi adanya ketidakserasian dari 
nilai-nilai yang muncul belakangan ini. Ketidakserasian dari nilai-
nilai tersebut, jika keliru dan tidak dikendalikan oleh generasi kita 
yang lebih muda, maka mereka akan bertindak tanpa kata hati 
dan menimbulkan perasaan ketakutan terhadap manusia-manusia 
yang lain. Cara-cara kehidupan demikian mengingkari martabat 
manusia dan merusak integritas dan kebenaran. Solusi yang 
ditawarkan adalah pendidikan moral dilaksanakan secara mendasar 
dengan memperkuat nilai-nilai yang dipraktekkan di rumah dan di 
masyarakat. Ini merupakan langkah yang panjang untuk semua 
agen yang berbeda, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat untuk 
perkembangan moral yang dikerjakan sebagai tim yang bekerja 
bersama dan memberikan lingkungan yang membuat kepribadian 
anak-anak muda tumbuh dengan subur dan muncul sebagai 
pemenang dalam setiap aspek kehidupan. 

Jika pendidikan moral dilaksanakan secara mendasar dengan 
memperkuat nilai-nilai yang di rumah dan di masyarakat, tentu 
juga mesti dilaksanakan dalam dunia pendidikan, khususnya 
di sekolah, antara lain melalui berbagai kegiatan pembelajaran 
dalam berbagai mata pelajaran, salah satunya Pendidikan 
Kewarganegaraan. Karena itu wajar manakala Brian E. Gates 
(2006) mempertanyakan “Di mana Moral dalam Pendidikan 
Kewarganegaraan”. Terhadap pernyataan demikian, maka David 
Carr dan Graham Haydon menjawab dari perspektif-perspektif 
teoritis, dasar-dasar dalam filosofi moral untuk berbagai pengertian 
bertalian dengan kewarganegaraan dan pendidikan (David Carr 
dan Graham Haydon), seperti pembicaraan tentang hak-hak asasi 
manusia, kebijakan dan karakter dalam perspektif masyarakat, 
kebijakan etika moralitas dan respek. 

Helen Haste dan Amy Hogan, menjawabnya dengan 
memadukan gambaran perspektif teoritis dari politik dan psikologi 
sosial dari studi empiris tentang sikap-sikap dan perilaku politik 
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dari orang muda, seperti literasi politik, tidak hanya dalam bentuk 
pemberian suara, tetapi keikutsertaan kewarganegaraan dalam 
pelayanan masyarakat dan demonstrasi, akan efektif mendorong 
motivasi kewarganegaraan. 

Don Rowe menjawabnya dalam bentuk mengritik terhadap 
konteks nasional terhadap  fakta adanya kurang perhatiannya 
untuk meletakkan penalaran moral dalam pendekatan-pendekatan 
kurikulum bagi Pendidikan Kewarganegaraan dan khususnya 
peluang-peluang pedagogi yang berkaitan dengan pengembangan 
dan implementasi dari kebijakan-kebijakan perilaku sekolah, seperti 
pelibatan orang muda dalam wilayah kebijakan dan implementasi 
perilaku sekolah.

Pandangan yang komprehensif adalah bentuk jawaban yang 
diberikan oleh Wolfgang Althof dan Marvin Berkowitz bahwa 
perlunya inisiatif-inisiatif saling melengkapi dalam lapangan-
lapangan pengembangan karakter dan Pendidikan Moral, 
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Kewarganegaraan, 
mengidentifikasi unsur-unsur kunci dalam pengembangan moral, 
termasuk kejelasan dari pemahaman konseptual dan keterampilan-
keterampilan interpersonal, yang diperlukan untuk pelibatan 
prososial yang aktif dalam masyarakat demokratis. 

Allesandro Ferrari melihatnya dari perbedaan pemahaman-
pemahaman kewarganegaraan dan aplikasi-aplikasi Pendidikan 
Kewarganegaraan di bawah pengaruh-pengaruh Katolik Roma 
di Italia, dan paham sekular di Prancis, namun dengan keluaran-
keluaran yang serupa. Pendidikan moral di berbagai negara, tingkat 
prosedur-prosedur dan sikap-sikap secara substansial dibentuk oleh 
konteks sejarah dan perkembangan dari beberapa negara adalah 
penting oleh pandangan legal.

Sharlene Swart menyarankan bahwa Pendidikan 
Kewarganegaraan, Pendidikan Moral dan Pendidikan Religi 
memiliki komponen-komponen strategis. Dalam hal ini Brian E. 

MEMBUKA WAWASAN : Moral, Pendidikan Moral, Pendidikan Karakter dan Pendidikan...
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Gates sendiri mengangkat efek perspektif-perspektif personal dan 
institusional dari religi yang dapat dimiliki kewarganegaraan dan 
Pendidikan Kewarganegaraan, agar dalam mendidik warga negara 
tidak keluar dari religi dalam proses publik, karena secara serius 
melemahkan. 

Berkaitan dengan berbagai jawaban tentang di mana dimensi 
moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan, maka dimensi-
dimensi moral baik dari kewarganegaraan dan Pendidikan 
Kewarganegaraan, mestinya diberikan prioritas perhatian yang 
lebih besar untuk kewarganegaraan dalam sistem pendidikan 
nasional yang melintasi dunia, terutama dalam mengidentifikasi 
akar-akar moral dari kewarganegaraan sebagai basis pembinaan 
moral kewarganegaraan.

Akar-akar moral kewarganegaraan itu sendiri menurut 
David Carr (2006) adalah rekonsiliasi prinsip dan karakter dalam 
Pendidikan Kewarganegaraan, terutama dari beberapa bentuk 
pilihan teoritis dan/atau praktis antara konsepsi-konsepsi moral 
(liberal), sosial dan politik dari orde sosial dan kewarganegaraan 
yang fokus pada prinsip-prinsip (hak-hak dan/atau kewajiban-
kewajiban) dan perspektif-perspektif (komunitarian atau yang 
lain), yang fokus pada kebajikan dan karakter. Bahkan juga 
dengan prinsip-prinsip (hak-hak dan kewajiban) dan karakter yang 
ditawarkan oleh Pancasila dan nilai-nilainya yang berlandaskan 
pada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan 
dan Keadilan secara universal dan khusus untuk Indonesia.

Setelah menemukan tempat di mana dimensi moral dari 
Pendidikan Kewarganegaraan, demikian juga akar-akar moral 
kewarganegaraan yang terdapat dalam rekonsiliasi prinsip-prinsip 
dan karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan, langkah berikut 
adalah mesti ada agenda moral dari Pendidikan Kewarganegaraan 
menurut  Graham Haydon (1999). Agenda moral yang dimaksud 
oleh Graham Haydon adalah penempatan moralitas secara jelas 
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sebagai suatu topik, apakah moralitas pribadi atau moralitas sebagai 
konvensi sosial sebagai diskursus publik, dan respek terhadap 
pandangan satu sama lain adalah menjadi hal yang utama. 

Pendidikan moral dan Pendidikan Kewarganegaraan  
saling berhubungan erat sekali. Pendidikan Kewarganegaraan 
menempatkan moralitas secara jelas sebagai suatu topik, karena 
moralitas adalah pandangan-pandangan berkompetisi. Moralitas 
adalah persoalan dari pilihan pribadi yang Tuhan berikan, moralitas 
juga konvensi sosial, karena itu moralitas harus didiskusikan baik 
isu-isu kontroversial dan noncontroversial sebaiknya dihadirkan, 
untuk; di mana ia disepakati, mengapa ia disepakati, di mana ia tidak 
disepakati, mengapa? Apakah wilayah-wilayah yang disepakati 
dan tidak disepakati oleh mereka sendiri memberitahukan kepada 
kita tentang moralitas? 

Diskusi bisa jadi mengarah kepada titik pertemuan, atau 
mungkin membuat semua perbedaan menjadi jelas. Esensinya 
adalah sama-sama hormat dan memiliki pemahaman terhadap 
perbedaan-perbedaan. Satu sisi, bisa menjadi kekuatan positif 
terhadap pemahaman bersama terhadap perbedaan-perbedaan, 
terutama kesepakatan terhadap nilai-nilai dan cara-cara tertentu 
terhadap ketentuan benar atau salahnya suatu perilaku, sebagai 
penafsiran bersama apa bentuk dan fenomena moralitas, khususnya 
moralitas dalam diskursus publik. Namun jika pemahaman-
pemahaman berbeda terhadap moralitas saling ekslusif, bisa 
jadi peluang untuk warga negara dalam masyarakat plural untuk 
bertemu pada pemahaman tertentu terhadap moralitas yang 
akan dapat dilaksanakan untuk tujuan-tujuan publik tertentu, 
sementara tidak ingin menolak pemahaman-pemahaman lain 
terhadap moralitas.  Pendidikan Kewarganegaraan  secara aktif 
mempromosikan pemahaman tertentu terhadap moralitas, tanpa 
meniadakan atau merendahkan pandangan-pandangan yang lain. 
Tentunya tidak menyimpang dan melanggar dari koridor nilai-nilai 

MEMBUKA WAWASAN : Moral, Pendidikan Moral, Pendidikan Karakter dan Pendidikan...
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luhur berbangsa dan bernegara yang telah menjadi kesepakatan 
nasional.

Moralitas yang dimaksud adalah moralitas dalam pengertian 
sempit, yakni sistem dari batasan-batasan terhadap perilaku 
orang, yang memenuhi fungsi-fungsi sosial untuk melindungi 
kepentingan-kepentingan dari orang-orang lain, maupun mencegah 
kecendrungan-kecendrungan orang untuk berperilaku dengan 
cara-cara yang akan merugikan terhadap kepentingan-kepentingan 
orang lain. Muatan moralitas ini adalah norma-norma, sebagai 
petunjuk-petunjuk berupa prinsip-prinsi atau peratuan-peraturan 
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan bahasa 
norma-norma yang memiliki prioritas tertentu, mengacu kepada 
kualitas-kualitas dan kebajikan-kebajikan pribadi yang diharapkan, 
dan mengandung konsepsi-konsepsi tentang apakah pendidikan 
moral. Dengan pendidikan moral, dapat mempengaruhi, bahkan 
sering mengendalikan, orang akan menjadi sadar terhadap dan tetap 
ada bersama norma-norma, menjadi perasaan maupun motivasi 
terhadap tindakan-tindakan.

Moralitas yang melibatkan warga negara tidak hanya sebatas 
menggunakan bahasa norma-norma saja, apalagi untuk diskursus 
publik. Moralitas dalam dunia publik, tidak terbatas dengan waktu, 
berubah sepanjang waktu, dan perubahan ditafsirkan dalam istilah-
istilah operasional yang menjalankan moralitas. Melalui proses itu, 
moralitas adalah sebagai institusi sosial, yang tumbuh dari hasil 
konsensus yang disepakati masyarakat, dan tidak dapat berubah 
tanpa konsensus masyarakat. Konsensus terjadi dan berubah 
tergantung pada suara mayoritas, paling tidak persetujuan setiap 
orang. Dengan demikian moralitas adalah konsensus terhadap 
norma-norma moral tertentu, tetap dalam keadaan memaksa, 
jika moralitas tidak memiliki konsensus, respek terhadap norma-
norma cendrung melemah, atau moralitas ditempati oleh hal-hal 
yang lain. Moralitas inilah yang dapat melibatkan warga negara. 
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Dalam kaitannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan, orang 
akan mampu melihat diri mereka sendiri adalah terpadu dengan 
moralitas, termasuk moralitas demokratis, bukan meniadakannya.

Dalam banyak masyarakat Barat terdapat tendensi untuk 
memisahkan dimensi-dimensi moral dan kewarganegaraan 
dari Pendidikan Kewarganegaraan, bahkan beberapa kasus 
mengeluarkan dimensi moral dari diskursus untuk menyiapkan 
warga negara. Sementara terdapat perbedaan-perbedaan dalam 
penekanan menempatkan dimensi moral dalam Pendidikan 
Kewarganegaraan  di lintas regional Asia-Pasifik. Dalam 
masyarakat yang dominan penganut Konfusius, Budha, Islam 
dan ideologi berbasis nilai-nilai luhur nasional, seperti Pancasila  
di Indonesia, penekanan dimensi moral nampak jelas terlihat dan 
sentral dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Pada perspektif lain dari dimensi moral dalam Pendidikan 
Kewarganegaraan, selain tempat moral, akar-akar moral 
kewarganegaraan, dan agenda moral dari Pendidikan 
Kewarganegaraan, maka Linda Farr Darling (2008) menanyakan 
“Apa yang sebaiknya kita ajarkan”. Pertanyaan ini tentu menyangkut 
dimensi moral yang esensil dari Pendidikan Kewarganegaraan. 

Pendidikan Kewarganegaraan kadangkala mengacu kepada 
pendidikan politik, yang merupakan bentuk pendidikan moral 
dengan seperangkat tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting di 
antaranya adalah tujuan untuk belajar hidup bersama dengan orang 
lain. Jika kita ingin hidup bersama secara damai dan wajar dalam 
masyarakat demokratis yang pluralistik, maka argumen moral 
menjadi bagian dari komunikasi berkelanjutan antara para warga 
negara yang mencoba memahami satu dengan yang lain, dan 
komunikasi itu jelas penting sebagai pencarian dari berbagai tujuan 
bersama dalam masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan sebaiknya menyiapkan warga 
negara yang secara konstruktif menggunakan argumen moral 
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tentang bagaimana untuk hidup bersama, berperanserta dalam 
berbagai aneka wilayah publik melalui beragam pandangan dan 
pemahaman, melintasi perbedaan-perbedaan antara keyakinan-
keyakinan dan keinginan-keinginan, dan berbagi tanggung jawab 
untuk menemukan persamaan demi kebaikan bersama. Karena 
itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah tentang belajar cara-cara 
hidup bersama secara damai dan wajar dengan masing-masing 
orang lain, dalam melintasi konflik kepentingan-kepentingan dan 
nilai-nilai, melalui pengujian berpikir terhadap cita-cita etika 
dan praktik-praktik komunikasi yang konstruktif, akan menjadi 
jantung dari upaya Pendidikan Kewarganegaraan. Usaha keras 
kolaborasi antara posisi-posisi nilai yang saling berlawanan diuji, 
kosmopolitanisme versus nasionalisme, dan kebajikan-kebajikan 
komunikatif ditanamkan melalui pelibatan siswa dengan sejarah, 
kejadian-kejadian tertentu, literatur, drama dan data. 

Pertanyaan sentral bagi Pendidikan Kewarganegaraan adalah di 
manakah perhatian politik semestinya diarahkan, kepada lingkungan 
lokal, nasional atau transnasional? Bukan pada politiknya, 
tetapi pada disposisi-disposisi (watak-watak) dan kemampuan-
kemampuan yang dibutuhkan untuk berunding di dalam wilayah-
wilayah publik. Diakui terdapat perbedaan-perbedaan dalam bentuk 
pengetahuan untuk berpartisipasi secara efektif, namun kesabaran 
dan ketekunan adalah hal yang esensial, bukan persoalan tempat dari 
diskusi atau lingkup perhatian. Kebajikan-kebajikan komunikatif 
semestinya menjadi inti dari Pendidikan Kewarganegaraan, suatu 
prasyarat untuk mengembangkan kebajikan-kebajikan komunikatif 
adalah memahami bentuk dari politik dan ketidaksepakatan 
moral, dan bagaimana kemungkinan pemecahannya dalam kasus-
kasus tertentu. Ketidaksepakatan adalah fakta dari kehidupan, 
tetapi upaya-upaya menyeimbangkan perbedaan kepentingan-
kepentingan, merukunkan kembali perubahan dan persaingan 
kepentingan-kepentingan perlu dilakukan satu demi satu.
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Cara-cara penting dan menggerakkan para siswa dan guru 
untuk memenuhi tujuan-tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan 
sebagai pendidikan moral adalah mengembangkan “kebajikan-
kebajikan komunikatif” melalui berbagai kemampuan. Maknanya 
para siswa diberikan peluang-peluang berpartisipasi dalam 
praktik-praktik yang memperluas pemahaman-pemahaman sosial 
mereka, mendalami pandangan-pandangan politik mereka, dan 
mengembangkan alat-alat untuk komunikasi berbasis nilai-nilai 
moral, seperti respek dan kepercayaan.  Titik akhirnya diharapkan 
menghasilkan suatu “politik-politik kebajikan”

Sementara itu  Victor L. Worsfold (2000) lebih melihat pada 
upaya “Membentuk Moral Warga Negara”. Pemikiran demikian 
muncul karena, kebanyakan kewarganegaraan berperan pasif 
sebagai penonton pemberi suara. Kondisi kewarganegaraan 
demikian telah meninggalkan bentuk cita-cita kewarganegaraan 
Athena yang berkumpul bersama, dan kewarganegaraan Rousseau 
yang bertatap muka untuk menentukan sendiri dalam majelis mereka 
sendiri kebahagiaan mereka. Jika tidak mampu mempengaruhi 
dengan cara-cara demikian, lebih baik melakukannya dengan 
menggunakan jaringan-jaringan kerja seperti asosiasi-asosiasi 
sebagai latihan bagi kewarganegaraan demokratis.

Asosiasi-asosiasi secara moral menuntut partisipasi-
partisipasi warganya, sehingga perasaan secara etis diwajibkan 
terhadap warganya, sebagai bagian dari demokrasi berkelanjutan, 
maka syarat pertama dari pendidikan moral adalah menuntut 
bahwa kesopanan mesti dipelajari dan menjadi tambahan bagi 
perasaan respek terhadap diri sendiri, bahkan dilatih dalam konteks 
multikultural. Para warga dari demokrasi secara asosiasional mesti 
memiliki karakter moral kesopanan sebagai para warga yang 
bermoral, warga terdidik yang mengetahui, memiliki perasaan etis 
tentang kepantasan dan ketepatan, untuk memecahkan kerumitan 
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dari satu situasi yang banyak dan beragam yang ditemukan pada 
diri sendiri yang dihadapi pada kondisi sekarang.

Tiga dimensi dari warga terdidik, yakni kemampuan untuk 
terlibat dalam mengoreksi secara kritis diri; kesetiaan terhadap cita-
cita dari kewarganegaraan dunia; dan mengembangkan konsepsi 
tentang imajinasi cerita tentang gagasan terhadap kesopanan yang 
dibangun secara pantas dan menyiapkan karakter dari para warga 
yang bermoral, melalui studi karakter-karakter dalam teks-teks 
literasi yang membawa implikasi-implikasi moral, sehingga terjadi 
pengujian diri (self-examination) dan penghargaan diri (self-
respect). Karakter moral yang dikonstruksi di sini adalah karakter 
kesusilaan, karena apa yang secara moral tepat terhadap kesopanan 
yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat demokratis sekarang 
ini.

Jika Victor L. Worsfold (2000) mengembangkan ide dalam 
“Membentuk Moral Warga Negara” melalui asosiasi-asosiasi, maka 
bahasan dari Willem Schinkel (2008) menekankan pada proses 
moralisasi kewarganegaraan melalui integrasi dari aspek politik, 
yuridis dan moral. Dari perspektif negara bergeser ke perspektif 
masyarakat, dari kewarganegaraan formal ke kewarganegaraan 
moral.

Menurut Willem Schinkel, kewarganegaraan secara 
tradisional adalah mekanisme dari dalam – dan keluar dari negara. 
Secara modern, kewarganegaraan adalah bentuk demokratis 
dari keanggotaan secara politis. Secara juridis kewarganegaraan 
menggambarkan kumpulan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. 
Akibatnya warga negara dipandang sebagai berkas dari hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban. Dengan mengatur jalan masuk ke dalam 
negara, kewarganegaraan pada suatu waktu, melindungi batas-
batas negara.

Dalam abad 20, kewarganegaraan difungsikan sebagai 
penjamin keanggotaan dari negara-bangsa dan dominan tidak 
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bersambungan satu sama lain dengan masyarakat, tetapi dalam 
masa kini membanjirnya migrasi yang menjadi penetap, fungsi 
itu sudah tidak lagi bisa diterima secara masuk akal. Di masa 
lalu, keanggotaan secara politik bermakna dalam praktik adalah 
keanggotaan dari dari masyarakat, hanya untuk orang-orang yang 
berkaitan melalui kelahiran dengan bangsa, negara dan demikian 
pula dengan anggota masyarakat.  Ketika masyarakat dimasuki 
oleh orang yang tidak bertalian secara kelahiran dengan bangsa, 
bangsa tidak bisa melihat secara relatif saling mencocokkan 
dengan masyarakat. Konsep kewarganegaraan mengalami 
pergeseran posisi dari negara secara relatif ke masyarakat adalah 
karakteristik dari globalisasi, yakni kewarganegaraan formal ke 
kewarganegaraan moral.

Kewarganegaraan sejak zaman-zaman kuno dipandang 
sebagai surat rekomendasi untuk masuk dalam negara, paling 
tidak moralisasi dari kewarganegaraan sesuai dengan warga negara 
nyata (real citizen) adalah warga negara aktif (active citizen), 
berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa politik, suatu etos, 
sebagai kebajikan, bahkan kewajiban kebajikan publik. Ini adalah 
penambahan aspek formal dari kewarganegaraan dengan aspek 
moral.

Kewarganegaraan formal (formal citizenship) mengacu 
kepada status yuridis sebagai keanggotaan dari orde yuridis dan 
dengan hak-hak sosial, termasuk kewarganegaraan sosial (social 
citizenship) yang mengacu kepada hak-hak sosial tertentu, 
sebagaimana kewarganegaraan yang berorientasi kepentingan 
umum (civic citizenship). Sementara kewarganegaraan moral (moral 
citizenhip) membawakan konsep ekstra-legal normatif dari warga 
negara yang baik, yang bersifat faktual, deskriptif, tandingan nyata 
dan memberikan petunjuk. Ia bukan kewarganegaraan liberal yang 
mempromosikan kewarganegaraan formal dan kewarganegaraan 
komunitarian dan republikan sebagai kewarganegaraan moral. 
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Kewarganegaraan moral dengan berbagai pendekatan yang aspek-
aspeknya relatif lebih berat pada teori-teori komunitarian dari 
kewarganegaraan dari pada teori liberal, terutama pada teori dan 
praktis.

Moralisasi kewarganegaraan meminta perubahan dari fokus 
juridis ke arah aspek moral dari kewarganegaraan. Kewarganegaraan 
adalah keberadaan yang divirtualisasi, maknanya kewarganegaraan 
dari aktualitas (status juridis), menjadi hal yang sebenarnya 
(virtualitas), kewarganegaraan menjadi kebajikan (virtus). Warga 
negara yang benar-benar (real citizen), ketika seseorang sebagai 
warga negara yang aktif (active citizen).

Para pendatang adalah pertama untuk menjadi warga negara 
dalam pengertian moral (kewarganegaraan moral), berintegrasi 
dalam masyarakat, sebelum ia dapat menjadi warga negara dalam 
pengertian formal (kewarganegaraan formal). Para pendatang 
memperoleh kediaman tetap dan kebangsaan dengan membuktikan 
penerimaannya terhadap norma-norma fundamental dari 
masyarakat Belanda. Namun terdapat juga pendatang yang memiliki 
kewarganegaraan formal, tetapi tidak mampu menyesuaikan dengan 
norma-norma fundamental masyarakat Belanda. Kewarganegaraan 
aktif dianggap mampu menyelesaikan problem kewarganegaraan 
moral dan kewarganegaraan formal, karena menghendaki bentuk 
penyesuaian kultural terhadap problem kewarganegaraan, baik dari 
penduduk asli yang cemas dengan pendatang, maupun pendatang 
yang merasa tidak diterima.

Beberapa bahasan dari para ahli telah menunjukkan betapa 
eratnya tali temali antara dimensi moral, Pendidikan Moral 
dengan kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. 
Wolfgang Althof dan Marvin W. Berkowitz (2006) lebih fokus dan 
memperkuatnya dengan telaah terhadap hubungan dan peran-peran 
Pendidikan Moral dan Pendidikan Karakter dalam Pendidikan 
Kewarganegaraan.
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Menurut Wolfgang Althof dan Marvin W. Berkowitz, 
Pendidikan Kewarganegaraan perlu membawa formasi moral 
dan karakter, melalui pendidikan moral dan pendidikan karakter. 
Peran sekolah-sekolah membentuk para warga negara dalam 
masyarakat-masyarakat demokratis mengharuskan fokus pada 
pembangunan moral dan karakter, mengajar kewarganegaraan dan 
pembangunan keterampilan-keterampilan dan disposisi-disposisi 
kewarganegaraan.

Pendidikan moral atau karakter muncul sepanjang manusia 
berpikir tentang bagaimana untuk membesarkan generasi berikutnya 
berbasis moralitas, karena masyarakat butuh anggota-anggota 
yang bermoral. Pendidikan moral berbasis kerangka psikologis 
konstruktivis, mempromosikan struktur-struktur kognitif dengan 
tahapan penalaran moral dalam tatanan sekolah melalui, baik 
diskusi dilema moral dari sederhana hingga kompleks maupun 
konsep-konsep seperti kata hati, empati, nilai-nilai dan altruisme.

Pendidikan karakter kebanyakan menggunakan pendekatan 
tradisional, fokus pada penanaman kebiasaan-kebiasaan yang 
diinginkan, dan karakter dianggap sebagai “interpenetrasi dari 
kebiasaan-kebiasaan dan efek-efek dari konsekuensi-konsekuensi 
tindakan-tindakan terhadap kebiasaan-kebiasaan itu”. Selain itu 
digunakan juga pendekatan pendidikan moral yang fokus pada 
pengembangan penalaran moral. Pendekatan lain adalah klarifikasi 
nilai, fokus pada mempromosikan penemuan diri, namun dengan 
filosofi relativisme moral. Dalam perkembangannya pendidikan 
karakter diperkuat dengan etika kebajikan-kebajikan Aristotelian, 
selain psikologi behaviorisme, namun sebagian besar a-teoritis 
dan non-saintifik, meskipun studi-studi empiris menunjukkan 
kemanjuran dari pendidikan karakter.

Kewarganegaraan dalam definisi sempit hanya sebatas status 
legal. Definisi menengah dari kewarganegaraan adalah pengetahuan 
dari dan keterampilan-keterampilan untuk berpartisipasi dalam 
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wilayah politik. Definisi yang lebih luas adalah kombinasi dari 
pengetahuan tentang masyarakat, keterampilan-keterampilan 
untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan watak-watak untuk 
berperanserta secara konstruktif dalam upaya publik guna 
mempromosikan kebaikan umum.

Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya menghasilkan 
kewarganegaraan yang kompeten, terlibat dan efektif untuk 
partisipasi politik, ekonomi, sosial, kultural dan ekologi yang 
penuh, menghendaki sejumlah kompetensi berupa pengetahuan 
kewarganegaraan dan politik, keterampilan intelektual, 
keterampilan-keterampilan sosial dan partisipatif, nilai-nilai 
khusus, sikap-sikap dan watak-watak dengan kekuatan motivasi 
dan literasi digital. Untuk mempromosikan kompetensi demikian 
perlu menggabungkan studi di kelas dan praktik di masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan di kelas dilaksanakan dengan 
metode-metode pendidikan mulai dengan pengantaran pengetahuan 
hingga pelayanan masyarakat, melalui studi literatur, diskusi 
isu-isu publik terkini dalam iklim kelas yang terbuka, mengajar 
demokrasi dan juga mempraktikannya. Sementara Pendidikan 
Kewarganegaraan di masyarakat dilakukan dalam bentuk aktivitas-
aktivitas pelayanan masyarakat dan pembelajaran pelayanan, 
dikaitkan dengan kurikulum formal dan pengajaran kelas, guna 
memperoleh dan meningkatkan pengetahuaan, keterampilan-
keterampilan dan sikap-sikap kewarganegaraan. Dari kegiatan ini 
diharapkan menghasilkan empat karakteristik warga negara yang 
baik, yakni warga negara yang bertanggungjawab secara pribadi; 
warga negara yang berpartisipasi; warga negara yang berorientasi 
pada keadilan; warga negara yang banyak mengetahui.

Terdapat relasi yang kuat antara pendidikan karakter 
(moral) dengan pendidikan kewarganegaraan, bahkan cendrung 
bergabung, bahkan berintegrasi, baik dalam perundang-undangan 
dan kurikulum. Karena pendidikan moral adalah vital dan aspek 
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yang tak dapat dihindarkan dari kewarganegaraan, kerangka 
pendidikan karakter yang diimplementasikan secara luas adalah 
kewarganegaraan, pendidikan demokratis perlu memasukkan 
pengembangan moral, menitikberatkan sentralitas pada moralitas 
untuk kewarganegaraan, punya relasi dengan istilah-istilah 
kebajikan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan atau 
karakter demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan secara khusus 
adalah suatu bentuk pendidikan moral yang mempromosikan dan 
mendukung moralitas publik, artinya kesepakan-kesepakatan 
tentang prinsip-prinsip yang mengatur relasi-relasi warga negara 
dan kewajiban-kewajiban seseorang terhadap orang lain.

Karakter kewarganegaraan berupa pengetahuan, keterampilan-
keterampilan, kebajikan-kebajikan dan komitmen yang diperlukan 
untuk kewarganegaraan yang berperanserta dan bertanggungjawab 
adalah tujuan utama untuk keunggulan dalam pendidikan, 
diintegrasikan ke dalam kurikulum, tujuan-tujuan pengembangan, 
pedagogi, tingkatan-tingkatan satuan pendidikan. Sehingga 
pendidikan karakter terpenuhi posisi dan perannya sebagai fondasi 
untuk Pendidikan Kewarganegaraan.

Sarbaini (2017) menelaah Pendidikan Kewarganegaraan 
sebagai Pendidikan Karakter dalam kaitannya dengan integrasi 
bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasan 
demikian muncul karena keprihatinan terhadap indikasi degradasi 
moral yang menjadi tanda kehancuran suatu negara (Lickona, 1992), 
salah satu yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan 
adalah rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga 
negara, dan ada sesuatu yang salah tentang nilai, intoleransi, 
ketidakhadiran pemerintah, dan rakyat hanya objek pembangunan 
(Paulus Wirutomo, 2015).

Meutia F.Swasono (2006) yang nenelusuri perjalanan sejarah 
hingga kurun waktu hampir empat dasawarsa ke belakang, melihat, 
bagaimana kebersamaan serta persatuan dan kesatuan bangsa 

MEMBUKA WAWASAN : Moral, Pendidikan Moral, Pendidikan Karakter dan Pendidikan...



16

Sarbaini & Fatimah

menjadi kian rapuh, integrasi sosial terancam, pengotakan makin 
meningkat, kesetaraan dan keadilan masih lebih banyak berada 
di tingkat gagasan daripada di tingkat implementasinya dalam 
kehidupan masyarakat. Integrasi nasional dan kemungkinan 
disintegrasi di Indonesia menjadi tantangan bagi dunia pendidikan, 
terutama Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan 
karakter.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah tipe lain dari pendidikan  
karakter (Silay (2014:1), dan terdapat kualitas-kualitas yang sama 
antara Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan  karakter, 
seperti persepsi terhadap adanya krisis dalam masyarakat (Davies, 
Gorard, dan McGuinn, 2005: 341-358), mendorong anak-anak 
mengapresiasi, dan simpati dengan pendekatan yang berhubungan 
dengan nilai-nilai (Revell, 2002: 421-431), sebagian taksonomi 
dari program-program pendidikan  karakter berpusat pada 
kewarganegaraan (Howard, Berkowitz, and Schaeffer, 2004: 
188-215). Selain itu, pendidikan  karakter bukan hanya memiliki 
kualitas-kualitas yang sama, tetapi juga pendidikan  karakter 
mencakup Pendidikan Kewarganegaraan, karena Pendidikan 
Kewarganegaraan secara aktual butuh fondasi pendidikan 
karakter (Hoge, 2002: 103-108), dan dalam konteks Pendidikan 
Kewarganegaraan, pendidikan  karakter ikut menentukan 
peningkatan kebajikan warga negara (civic virtue),  yakni perilaku 
kebajikan yang memberikan kondisi-kondisi hak-hak untuk 
kewarganegaraan (Milson dan Chu, 2002:117-119).

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 
Pendidikan Karakter telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan sebagai mata pelajaran yang berdampak 
pembelajaran (instructional effect) sekaligus berdampak pengiring 
(nurturant effect). Dengan demikian pada mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan, nilai-nilai karakter tertentu, baik 
nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, nilai-nilai esensial maupun 
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nilai-utama, selain wajib diintegrasikan dalam pembelajaran, juga 
wajib diukur dan dinilai, baik dalam penilaian formatif maupun 
penilaian sumatif (Sarbaini, 2015; Sarbaini, 2016).

Sementara nilai-nilai utama yang disarikan dari butir-butir 
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan distribusinya pada semua 
mata pelajaran yang diajarkan, maka nilai-nilai utama untuk mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah nasionalis, patuh 
pada aturan sosial, demokratis, jujur, menghargai keberagaman, 
sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain (Kemendiknas, 
2011). Nilai-nilai utama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
demikian sudah semestinya diimplementasi secara integral dalam 
kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam 
kaitannya dengan persoalan integrasi nasional, yakni dalam upaya 
meningkatkan integrasi bangsa dan menurunkan kadar disintegrasi 
bangsa dalam perspektif pendidikan karakter, maka nilai-nilai yang 
relevan adalah jujur, peduli, toleransi, nasionalis, cinta tanah air, 
patuh pada aturan sosial, demokratis, menghargai keberagaman, 
sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain dan cinta damai.

Nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, nilai-nilai esensial, 
nilai-nilai utama dan nilai-nilai yang relevan dengan integrasi 
bangsa sudah sepatutnya diimplementasikan di lingkungan 
masyarakat persekolahan sebagai Citizenship Education, karena 
nilai-nilai yang terakhir ini benar-benar jelas turunan dari sila-
sila Pancasila sebagai karakter bangsa, untuk dijadikan menjadi 
karakter individu dalam lingkungan komunitas tertentu.

Strategi implementasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 
pendidikan karakter untuk integrasi bangsa dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dilakukan secara umum di sekolah merupakan 
Citizenship Education yang dilakukan oleh semua guru dan peserta 
didik  dalam semua kegiatan sekolah, baik intrakurikuler dan 
ekstrakurikuler yang bertujuan menumbuhkembangkan nilai-nilai 
budaya dan karakter bangsa, nilai-nilai esensial, dan nilai-nilai 

MEMBUKA WAWASAN : Moral, Pendidikan Moral, Pendidikan Karakter dan Pendidikan...
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utama Pendidikan Kewarganegaraan sebagai basis pengembangan 
karakter kewarganegaraan dan nilai-nilai yang memperkuat 
integrasi bangsa. Sementara kegiatan Civic Education secara 
khusus dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam mata pelajaran 
PKn di kelas (Sarbaini, 2014; Sarbaini, 2015; Sarbaini, 2016: 
Sarbaini dan Fatimah, 2016).

10 Nopember 2019

Sarbaini dan Fatimah
Editor penerjemah



19

BAB I
Pendidikan Moral Terhadap Anak; Siapa yang 

Bertanggungjawab?1

S.E. Oladipo, Departemen Psikologi Konseling

A. Pengantar

Review yang dilaksanakan dengan tujuan bersama terhadap 
literatur menunjukkan bahwa Pendidikan Moral menjadi 

topik populer yang meningkat dalam lapangan psikologi dan 
pendidikan. Laporan-laporan media tentang meningkatnya 
kejahatan anak muda yang bengis, kehamilan remaja, pencurian, 
pelanggaran hak-hak asasi manusia, banyak ketakutan dan bunuh 
diri yang menyebabkan banyak orang, baik di dalam maupun di 
luar negara untuk menyatakan krisis moral di Nigeria. Meskipun 
tidak semua dari berbagai perhatian sosial sebagai moral alami, 
dan kebanyakan memiliki asal-usul yang rumit, dan menumbuhkan 
kecendrungan ke arah mata rantai solusi-solusi terhadap beberapa 
dan berkaitan dengan problem-problem sosial untuk mengajar 
nilai-nilai moral dan sosial di sekolah swasta dan sekolah negeri 
di Nigeria. Namun demikian, pertimbangan-pertimbangan 
terhadap peran sekolah-sekolah dapat dan akan menentukan dalam 
perkembangan moral dari kaum muda untuk diri mereka sendiri 
sebagai subjek kontroversi. Seluruhnya amat sering diperdebatkan 
pada topik itu yang dikurangi menjadi menggambarkan cerminan 
pribadi dari pada pemberitahuan pendapat. Untungnya, ilmu 

1 Journal Social Science 20 (2): 149-156 (2009)
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pengetahuan dan penelitian sistematis terhadap perkembangan 
moral telah berlangsung untuk sebagian besar dari abad ini.

B. Gambaran tentang Perkembangan Moral
1. Apa itu Moral

Moral didefinisikan sebagai tingkah laku yang benar, tidak 
hanya dalam relasi-relasi sosial dekat kita, tetapi juga hubungan-
hubungan kita dengan anggota warga-warga negara kita dan 
dengan seluruh ras manusia. Hal itu didasarkan atas pemilikan 
terhadap cita-cita yang jelas untuk apakah tingkah laku benar dan 
apakah salah dan kebulatan hati dari tingkah laku kita melalui 
referensi secara terus menerus terhadap cita-cita itu. Hal demikian 
berguna untuk dicatat bahwa definisi tentang apakah tingkah laku 
yang benar adalah relatif, yang sudah ditetapkan untuk makalah 
ini, bahwa tingkah laku yang benar atau salah ditentukan oleh 
masyarakat. Dengan kata lain, setiap masyarakat mendefinisikan  
untuk dirinya sendiri apa yang benar atau yang salah. Oleh karena 
itu, moral diartikan sebagai tingkah laku benar sebagai pedoman 
atau ditetapkan oleh masyarakat masing-masing.

2. Apakah Moralitas ?
Moralitas dipandang sebagai “sistem dari peraturan-peraturan 

yang mengatur interaksi-interaksi sosial dan relasi-relasi sosial 
dari individu-individu dalam masyarakat-masyarakat dan berbasis 
pada konsep-konsep dari kesejahteraan, kepercayaan, keadilan 
dan hak-hak” (Smetana, 1999). Ini adalah bagaimana manusia-
manusia menentukan tindakan-tindakan mereka didasarkan 
pada kemampuan-kemampuan kognitif untuk menginterpretasi 
situasi sosial. Isu-isu penalaran, keterampilan-keterampilan 
pemecahan masalah, kontrol diri dan kemampuan menyesuaikan 
diri merupakan komponen-komponen kunci dari proses moral. 
Untuk beberapa individu, isu-isu tentang nilai-nilai, perasaan-
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perasaan pribadi, dan norma-norma sosial adalah konsepsi-
konsepsi untuk diskusi, dan oleh karena itu dapat dilihat sebagai 
sesuatu yang dipengaruhi oleh cara bagaimana moralitas diajarkan 
atau dialami dalam tatanan sekolah-sekolah, lembaga-lembaga 
keagamaan, dan institusi sosial. Supaya memperoleh pemahaman 
secara penuh perkembangan dari moral-moral, satu yang perlu 
diingat bahwa terdapat domain beragam yang ada dalam kerangka 
moralitas. Kebanyakan orang, melihat moralitas sebagai sesuatu 
bagian yang alami, sementara yang lain berpendapat moralitas 
adalah proses dari perkembangan perilaku. Dari pandangan 
naturalistik, melihat tonggak perkembangan moral dari perspektif 
perkembangan, moralitas adalah tersusun melalui bagaimana anak-
anak berpikir, berperilaku dan merasakan terhadap seperangkat 
ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dan seterusnya dalam 
dunia mereka sebaga hasil dari konsekuensi-konsekuensi alami 
(Campbell-Bishop, 2003).

Teorisi pemikiran moral merasa perkembangan moral melalui 
seperangkat tahapan-tahapan yang membangun keterampilan-
keterampilan dan kemudian diwujudkan dalam perspektif dunia 
anak. Pendekatan perilaku moral berpendapat bahwa penguatan, 
hukuman, peniruan dan penataan situasi adalah faktor-faktor yang 
berkontribusi terhadap perkembangan moral dari manusia. Isu-isu 
kemampuan-kemampuan kontrol-diri dan kognitif memainkan 
peran kunci dalam pemikiran aliran perilaku moral. Semua 
pendekatan-pendekatan itu berkaitan dengan satu asumsi; faktor-
faktor tertentu mempengaruhi perkembangan moral dari individu.

C.  Latar Belakang Teoritis
Untuk memahami secara lebih baik terhadap evolusi dari 

perkembangan moral, perhatian yang besar dari mayoritas teorisi 
yang mengembangkan perspektif-perspektif dan pendekatan-
pendekatan terhadap bagaimana manusia mengembangkan gagasan 

Pendidikan Moral Tehadap Anak : Siapa yang Bertanggung jawab?
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kompleks terhadap moralitas memang diperlukan. Ketika melihat 
pendekatan pemikiran moral, satu yang mesti dipertimbangkan 
adalah karya-karya psikoanalis dari Piaget. Piaget mendalilkan 
bahwa karakteristik-karakteristik perkembangan moral adalah 
sesuatu yang “membedakan antara moralitas heteronom dari anak-
anak yang lebih muda dan moralitas otonom dari anak-anak yang 
lebih tua” (Santrock, 1996). Formasi Piaget terhadap perkembangan 
moral adalah memandang melalui tahapan-tahapan dari kehidupan 
yang dimulai dengan sebagian besar kebutuhan-kebutuhan 
mendasar dan berkelanjutan dalam proses berpikir operasional 
formal yang meluas dalam tahun-tahun remaja (Santrock, 1996).

Pendekatan psikoanalisis yang lain dikemukakan melalui 
penyelidikan-penyelidikan Freud tentang perkembangan diri 
melalui Id, Ego, dan Superego dan berbagai konflik yang tumbuh 
selama tahapan-tahapan awal dari perkembangan anak. Kunci 
dari teori Freud adalah bagaimana anak mengidentifikasi figur-
figur orang tua dan cara konflik-konflik selama tahun-tahun 
perkembangan yang dipecahkan oleh anak melalui berbagai aspek 
dari perkembangan dirinya.

Kebanyakan perhatian para teorisi terhadap perkembangan 
moral adalah Kolhberg dengan karyanya yang menyinggung 
tingkatan-tingkatan dari kebiasaan moral dengan teman-teman 
sebaya, perkembangan kognitif dan konflik, sama seperti perspektif-
perspektif atau pendekatan fenomenologis dari anak. Pendekatan 
kognitif sosialnya dengan pendekatan moral menggabungkan 
pendekatan Bandura dalam perkembangan moral merupakan 
pemahaman terbaik melalui konteks dari faktor-faktor situasi-
situasi sosial, pertimbangan dan kognitif yang menyinggung 
terhadap kontrol-diri dan persepsi diri dalam tataran sosial. Pada 
masa terkini sekali, pendekatan yang dikembangkan oleh Gilligan 
menyangkal karya Kohlberg dengan menunjukkan menurut aspek 
yang mewakili pendekatan femenis terhadap moralitas (Berk, 1999). 
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Pendekatan feminis oleh Gilligan menyatakan bahwa “penelitian 
terhadap perkembangan moral dibatasi oleh amat banyak perhatian 
terhadap hak-hak dan keadilan (menurut pandangan ‘maskulin’) dan 
amat kecil perhatian terhadap kepedulian dan kepekaan (menurut 
pandangan ‘feminis’) dan feminis cendrung kepada ‘menekankan 
kepedulian dan menempatkan perspektif empati, sementara tiap 
laki-laki menekankan keadilan atau menggunakan keadilan dan 
kepedulian yang sama. Pendekatan ini memberikan tempat ideologi 
bahwa kehidupan nyata merupakan arena perkembangan moral 
yang muncul dan berbeda-beda dalam persepsi seluruh kelompok 
jender.

D.   Elemen-elemen Perkembangan Moral
Hal yang bijaksana untuk memadukan bagaimana setiap teori 

datang bermain dalam dunia nyata untuk menumbuhkan anak, 
setelah mempertimbangkan pengaruh dari teori perkembangan 
moral. Moralitas adalah bagian dari proses timbal-balik yang sulit 
yang mewujud dalam tataran sosial melalui interaksi, sementara 
melestarikan identitas-diri (Smetana, 1999). Interaksi sosial dapat 
menjadi sulit untuk dipahami, karena dalam setiap masyarakat, ada 
ketentuan-ketentuan, tetapi ketentuan-ketentuan mungkin tidak 
tertulis, oleh karena konseptualisasi dari ketentuan-ketentuan, 
keseragaman-keseragaman dan perilaku yang dapat menjadi 
kebiasaan-kebiasaan yang amat sukar bagi anak untuk menafsirkan, 
tanpa berbagai tipe bantuan. Pengaruh sosial dan kaitannya 
dengan perkembangan moral dapat terbentuk dari interaksi yang 
muncul secara alami, seperti melalui konflik di mana ada korban 
dan pengamat terhadap tindakan-tindakan tertentu dalam konteks 
sosial. Hal demikian dapat diarahkan untuk memahami keadilan 
dan bagaimana ia berperan dalam kenyataan sosial. Killen dan 
Nucci (1995) percaya bahwa tipe dari interaksi dalam kelompok 
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teman sebaya dapat secara positif mempengaruhi perkembangan 
moral.

Pada anak-anak muda, para orangtua/pengasuh memainkan 
peran penting dalam perkembangan moral mereka. Pendekatan 
yang digunakan oleh pengasuh memiliki pengaruh yang amat 
kuat terhadap bagaimana anak akan menginternalisasi pelajaran-
pelajaran moral yang diajarkan. Oleh karena itu, tingkat batas antara 
anak dan pengasuh menghasilkan lingkungan yang lebih produktif 
untuk menerima informasi yang menyinggung terhadap isu-isu 
moral. Keberhasilan dari pengajaran moral didasarkan terutama 
pada proses reaksioner dari pengasuh melalui tingkat pengaruh 
yang diberikan oleh orang dewasa. Selanjutnya pemberian pesan 
moral dan sosial terhadap anak dengan cara yang lebih kongkrit. 
Seperti dengan berbagai siklus perkembangan hidup, amat banyak 
atau tidak cukup bagi sesuatu yang dapat menghasilkan efek-
efek yang merugikan atau bertentangan yang mungkin atau tidak 
mungkin maksud dari pengasuh. Oleh karena itu tingkatan dari 
perkembangan moral bagi orang dewasa berkontribusi terhadap 
internalisasi konsep moral.

Ketika usaha melampaui proses afektif untuk perkembangan 
moral, pertimbangan dari proses kognitif menjadi elemen yang 
lain untuk persamaan. Seperti dengan fondasi-fondasi yang lebih 
mendasar dari belajar, pengalaman dalam tatanan sosial akan 
mengarah kepada pemahaman konsep-konsep. Melalui contoh, 
observasi dan bermain peran, anak-anak dapat melakukan koreksi 
antara interaksi-interaksi orang tua dan teman-teman sebaya 
dan bagaimana mereka pantas masuk dalam ke skema moral. 
Bagaimanapun pesosok peran mengawali, ketika ketentuan-
ketentuan sosial dan beberapa perangkat dari hukum tidak 
dijelaskan dalam bentuk yang pantas secara perkembangan. Para 
teorisi belajar sosial  menegaskan bahwa “Hal yang besar dari 
belajar dan perilaku manusia adalah fungsi dari mengamati dan 
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meniru perilaku model-model dan belajar ini dapat dijelaskan 
lebih secara luas melalui prinsip-prinsip ‘operant conditioning’ 
(LeFrancois, 1999). Oleh karena keadilan disajikan kepada tahapan-
tahapan anak dari “menempatkan tugas-tugas kompleks dari 
perkembangan kematangan orang dewasa dan kapasitas-kapasitas 
etika” (Weissbourd, 2003). “Kualitas-kualitas dan kepercayaan-
kepercayaan tumbuh dan secara berkelanjutan berkembang dalam 
susunan yang luas dari relasi-relasi setiap anak dengan para orang 
tua dan teman-teman sebaya dimulai secara lebih dini pada saat 
kelahiran . . ., oleh karena relasi-relasi memainkan peran kunci 
dalam perkembangan aspek moral dari empati (Weissbourd, 2003). 
Tempat ini, sekolah-sekolah, keluarga dan komunitas berpadu 
bersama untuk membentuk iklim perkembangan moral yang 
akhirnya menjadi kelas perkembangan moral bagi anak-anak. Hal 
ini menjadi pendekatan penomenologis mereka untuk pembelajaran 
moral-moral berbasis atas bagaimana mereka merasakan dunia 
mereka dan pesan-pesan yang disampaikan setiap hari melalui 
siapa dengan siapa mereka berinteraksi secara konsistensi.

Aspek lain dari perkembangan moral adalah empati yang secara 
umum dipelajari melalui interaksi sosial. Supaya anak memahami 
empati, keadaan sekitar dari anak harus mempunyai teladan dan 
menghargai ketika empati muncul dalam konteks sosial. Empati 
diungkapkan melalui reaksi terhadap perasaan orang lain dengan 
respon emosional atau pernyataan yang mencerminkan perasaan-
perasaan orang lain. Hal ini diawali sebagai cara untuk memahami 
bahwa seseorang mungkin memiliki pandangan berbeda yang 
muncul dalam perkembangan dari berbagai perspektif, ketika 
menghadapi interaksi-interaksi dengan berbagai orang yang 
mengalami situasi-situasi yang tidak menguntungkan. Dengan kata 
lain mengarah pada pikiran terbuka dan memahami kompleksitas 
dari susunan emosi-emosi human.

Pendidikan Moral Tehadap Anak : Siapa yang Bertanggung jawab?
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Pengaruh dari berbagai hal dalam konteks kehidupan anak 
bergerak melampaui aspek emosional terhadap perkembangan 
kognitif dan juga berkaitan dengan perkembangan moral. Melalui 
penjelasan-penjelasan yang dibuat melalui pengasuhan, perhatian, 
dan kepedulian harus dilakukan untuk menjelaskan konsekuensi-
konsekuensi dari tindakan-tindakan. Teori Kohlberg tentang 
perkembangan didasarkan pada asumsi bahwa ketakutan dan 
otoritas, kebutuhan-kebutuhan pribadi yang memuaskan, kasih-
sayang, kontrak-kontrak dan etika-etika universal adalah langkah-
langkah kunci adalah satu yang harus dilalui melalui kehidupan 
dalam upaya untuk menjadi pribadi yang bermoral dan cara-cara 
ini adalah nilai hakiki dalam pengalaman belajar harus ditekankan 
agar pengalaman menjadi bagian dari proses kognitif dan sosial 
dari perkembangan moral.

E.  Siapa yang Bertanggungjawab untuk Pendidikan 
Moral Anak ?
Meskipun teorisi sosialisasi memandang internalisasi moral 

sebagai tonggak utama dari pengaruh orang tua terhadap anak-anak 
mereka melalui praktik-praktik pengasuhan orang tua, maka teorisi 
perkembangan struktural secara umum mengusulkan bahwa bentuk 
hierarkis dari relasi-relasi orang tua-anak membatasi (constraint) 
perkembangan moral anak. Hal ini mengarah pada fokus 
utama terhadap peran yang berhubungan dengan pertumbuhan/
perkembangan dari teman-teman sebaya dan instusi-institusi sosial 
seperti sekolah-sekolah dalam perkembangan penalaran moral dan 
secara relatif mengabaikan peran dari keluarga (Smetana, 2004).

Berbicara tentang siapa yang bertanggungjawab untuk 
pendidikan moral terhadap anak, Pakarsky (1998), dalam tulisannya 
tentang “Peran Kebudayaan dalam Perkembangan Moral pada 
Jurnal Kedudukan Orang Tua di Amerika” mengakui peran 
kebudayaan di atas variabel-variabel lain dalam pendidikan moral 
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terhadap anak. Dikemukakan bahwa pendirian dogmatik bahwa 
sekolah-sekolah cukup menantang dalam membuat kepekaan-
kepekaan dan disposisi moral pada anak, adalah tidak tepat. Tigay, 
H.Z dikutip dalam Smetana (2004) pada sisi lain sebagai tambahan 
terhadap peran-peran dari sekolah-sekolah dan para orang tua 
dalam perkembangan moral dari anak, juga menitikberatkan peran 
institusi-institusi religius. Sesungguhnya pendapat dari Tigay 
bahwa lembaga-lembaga religius memiliki bagian mayoritas untuk 
berperan dalam pendidikan moral terhadap anak dari pada pihak-
pihak yang lain. 

F.  Peran Orang Tua dalam Pendidikan Moral terhadap 
Anak
Kebanyakan anak-anak usia lima atau enam mengembangkan 

komponen-komponen dasar dari hati nurani, perasaan bersalah, 
kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan salah, dan 
kapabilitas untuk menjadi empati. Tetapi tidak satupun elemen-
elemen dari perkembangan moral anak akan menjadi berfungsi 
secara penuh selama bertahun-tahun (Danielson, 1998). Di antara 
periode ini adalah waktu ideal untuk meletakkan fondasi moral 
yang solid bagi anak dan kelompok orang dewasa adalah hal amat 
pantas untuk pekerjaan-pekerjaan itu adalah para orang tua (orang 
yang diacu adalah para guru moral dan model-model peran yang 
pertama yang anak-anak muda miliki). “Pada usia muda, para orang 
tua memiliki kesempatan mengajar respek untuk kehidupan dan 
untuk orang-orang lain terhadap anak. . . pengajaran ini biasanya 
muncul seperti penjelasan dan alasan para orang tua terhadap anak-
anak mereka (Danielson, 1998).

Para orang tua memberikan model-model yang tetap dan nampak 
dari perilaku-perilaku yang dikaitkan dengan pengembangan 
karakter, mereka juga membantu dengan mengidentifikasi model-
model lain tentang ciri-ciri karakter yang mereka ingin anak-
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anaknya kembangkan dan dengan menumbuhkan karakter yang 
pantas dikaitkan dengan isu-isu dalam diskusi-diskusi tentang 
kejadian-kejadian sehari-hari. Para orang tua juga membantu 
dengan mengungkapkan contoh-contoh dari perilaku-perilaku yang 
meniadakan pandangan-pandangan mereka terhadap nilai-nilai 
dan kebajikan-kebajikan positif. Pendekatan yang digunakan oleh 
orang tua mempunyai impak yang amat besar terhadap bagaimana 
anak dan orang tua menghasilkan lingkungan yang lebih produktif 
untuk menerima informasi yang menyinggung terhadap isu-isu 
moral. Hasil dari pengajaran moral adalah didasarkan terutama 
pada proses reaksi terhadap kepedulian yang diberikan melalui 
tingkat pengaruh yang dilakukan oleh orang dewasa. Selanjutnya 
memberikan pesan moral dan sosial kepada anak dalam cara yang 
lebih kongkrit. Sama dengan segala hal dalam perkembangan 
siklus kehidupan, amat banyak atau tidak cukup dari sesuatu 
dapat membuat efek yang merugikan atau berlawanan yang tidak 
mungkin diintervensi oleh pengasuh. Oleh karena itu, tingkat dari 
perkembangan moral dari orang dewasa berkontribusi terhadap 
internalisasi konsep moral.

Urusan terbesar dari penelitian ini mengemukakan bahwa 
kualitas dari ikatan orangtua-anak dan kadar kehangatan dalam 
hubungan orangtua-anak mempengaruhi banyak aspek dari 
perkembangan anak-anak (Brethertion dan Waters, 1985). Tentu 
saja, satu dari temuan-temuan yang lebih konsisten dari penelitian 
menguji interaksi-interaksi keluarga yang difasilitasi tahapan-
tahapan penalaran moral Kohlbergian adalah bahwa komponen-
komponen afektif atau interaksi-interaksi itu, seperti kehangatan 
orang tua, keterlibatan dan dukungan adalah berkaitan dengan 
perkembangan moral (Hart, 1988; Power, 1988; Walker dan Taylor, 
1991). Oleh karena itu, kehangatan, mendukung ikatan antara orang 
tua dan anak-anak mungkin mempertinggi persaudaraan, bahwa 
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anak-anak dimotivasi untuk mendengar dan merespon terhadap 
pesan-pesan orang tua.

Dalam hal ini, reaksi-reaksi afektif orang tua yang dibantu 
dengan alasan mungkin mempermudah ketentuan-ketentuan moral 
dan sosial. Penelitian dari Arsemo yang diresensi oleh Arsenio dan 
Lover (1995) memperlihatkan bahwa anak mungkin menggunakan 
respon afektif terhadap pelanggaran (hukum), memahami perbedaan 
dan menghitung kembali kata kerja moral dan sosial. Memang 
penelitian terdahulu menunjukkan bahwa materi respon-respon 
terhadap pelanggaran-pelanggaran moral diiringi oleh perasaan-
perasaan mendalam mengarah kepada perbaikan yang lebih besar 
di antara anak-anak dari pada pesan-pesan kognitif jadi tidak 
dibumbui (Grusec et.al, 1982: Zalun-Waxler et.al, 1979). Orang tua 
mungkin sekali menggunakan efek negatif, termasuk dramatisasi-
dramatisasi dari keadaan yang sukar. Zahu-Waxler dan Chapman 
(1982) dan kemarahan yang amat besar, Grusec et.al (1982) dalam 
merespon terhadap moral dibandingkan pelanggaran-pelanggaran 
yang lain. Respon-respon afektif yang digunakan dibantu dengan 
penjelasan-penjelasan yang fokus terhadap kesejahteraan orang 
lain akan meningkatkan alasan secara efektif, karena respon-respon 
dan penjelasan akan membantu anak-anak untuk fokus terhadap 
kejahatan atau ketidakadilan yang mereka sebabkan dan membuat 
kerugian atau diharapkan membuat kerugian. Satu yang harus 
bukan kemarahan untuk menjelaskan di sini, namun demikian, 
penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa ia adalah tingkat-
tingkat pilihan atau menggetarkan afektif, amat banyak kemarahan 
mungkin menggetarkan secara negatif dan oleh karena itu mungkin 
menghambat fokus anak-anak terhadap perasaan-perasaan yang 
lain.

Komponen kognitif juga penting untuk interaksi orang tua 
dengan anak-anak mereka yang memfasilitasi perkembangan 
moral anak. Komunikasi orang tua dengan anak-anak mereka 
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adalah satu aspek dari pengalaman sosial anak yang mungkin 
digunakan dalam konstruksi dari pengetahuan moral. Melalui 
penjelasan alasan-alasan untuk peraturan-peraturan dan merespon 
secara tepat terhadap pelanggaran moral, orang tua dapat 
memfasilitasi perkembangan moral dengan menstimulasi anak-
anak untuk berpikir secara reflektif tentang tindakan-tindakan 
mereka. Pernyataan ini mengimplikasikan bahwa orang tua secara 
lebih jelas tentang bentuk dari kejadian dan mengapa perilaku 
diharapkan atau yang tidak senonoh adalah salah, mungkin lebih 
efektif seperti pesan, khususnya untuk anak-anak yang muda. 
Meskipun di sini situasi-situasi di mana dan kapan pendekatan-
pendekatan lebih tidak langsung mungkin menjadi lebih efektif 
(Grusec dan Goodness, 1994).

Selanjutnya disarankan, bahwa alasan, penjelasan dan 
masuk akal akan lebih efektif dari pada tipe-tipe lain dari strategi 
pendisiplinan dalam memfasilitasi perkembangan moral anak 
sebagaimana perkembangan dalam domain-domain lain. Lebih 
khusus lagi, untuk memfasilitasi secara efektif perkembangan 
moral, orang tua menjelaskan peraturan-peraturan moral seperti 
respon-respon terhadap pelanggaran moral melalui konsekuensi-
konsekuensi yang berat dari tindakan-tindakan untuk hak-hak dan 
keselamatan orang lain mendukung pernyataan yang ditemukan 
dalam penelitian terdahulu, yang menunjukkan bahwa alasan orang 
tua dan dalam hal tertentu, orang lain yang berorientasi alasan 
(Holfman, 1970) adalah dikaitkan dengan internalisasi moral yang 
lebih besar dan perkembangan dari perhatian terhadap orang lain.

Secara ringkasnya, orang tua adalah penting dalam 
perkembangan moral anak, karena mereka guru moral dan model-
model peran pertama yang orang miliki (Danielson, 1998). Mereka 
lakukan dengan memberikan relasi afektif yang diperlukan dan 
memperluas interaksi-interaksi yang memfasilitasi perkembangan 
moral. Respon-respon orang tua terhadap pelanggaran-pelanggaran, 
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perselisihan moral dan penjelasan-penjelasan dari alasan-alasan 
terhadap peraturan-peraturan dan harapan-harapan mungkin 
memfasilitasi perkembangan moral anak-anak.

G.   Peran Para Guru dalam Pendidikan Moral Anak
Sekolah dikenal sebagai wahana dari “pengajaran langsung” 

(Pekausky, 1998), adalah lembaga sosial yang menanamkan 
suburnya norma-norma, adat-istiadat dan cara-cara berpikir melalui 
apa yang disampaikan oleh guru.

Sebagai bagian dari para orang tua yang mengacu sebagai guru-
guru moral, guru-guru sekolah adalah orang-orang dewasa yang 
juga amat berpengaruh dan signifikan dalam kehidupan anak-anak 
mulai dari tahun-tahun awal sekolah. Para guru membantu anak-
anak dalam memahami ciri-ciri karakter dan nilai-nilai, mereka 
juga model ciri-ciri karakter yang diharapkan oleh para siswa baik 
dalam suasana sekolah dan masyarakat yang lebih luas. Anak-anak 
muda sering mengidealkan para guru mereka, mengamati kemudian 
akhirnya juga mencoba untuk berusaha menyamai atau melebihi 
perilaku-perilaku mereka. Dengan kata lain, para guru adalah 
model-model untuk para siswa. Anak muda mungkin memandang 
guru-guru mereka sebagai pemegang otoritas terhadap persoalan-
persoalan dan mencoba nasehat-nasehat mereka terhadap berbagai 
isu yang berkaitan dengan karakter dan nilai-nilai. Para guru dapat 
membantu dengan memelihara hubungan jangka panjang dengan 
para siswa dan menggunakan literatur siswa dalam kelas-kelas 
yang menekankan nilai-nilai positif dan tindakan heroik. Para guru 
juga referensi pelajaran-pelajaran moral yang anak-anak mesti 
pelajari di rumah.

Memasukkan pelajaran moral dalam kurikulum dan menjamin 
pelaksanaannya/ pengirimannya secara penuh adalah cara para guru 
berkontribusi terhadap perkembangan moral anak. Guru secara 
langsung terlibat dalam mengajar perilaku-perilaku yang benar 
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dan membetulkan perilaku-perilaku yang salah dari para siswa di 
sekolah. Mereka juga berfungsi sebagai teladan-teladan moral bagi 
siswa. Hal demikian tidak mengimplikasikan bahwa semua guru 
adalah contoh-contoh peran yang baik untuk para siswa dan bahwa 
seluruh guru mengajar moral-moral yang baik. Meskipun faktanya 
tetap bahwa para guru amat berperan penting untuk bermain dalam 
perkembangan moral anak.

Para guru mengajar anak-anak untuk respek terhadap hak 
orang lain; mereka juga mempromosikan penerimaan terhadap 
tanggung jawab untuk satu tindakan-tindakan seseorang. Para guru 
bertanggungjawab untuk mengajar terhadap pentingnya kejujuran, 
dedikasi dan berperilaku benar. Keberhasilan dan kegagalan 
dalam prestasi dari membangun masyarakat adalah dibentuk dari 
kejujuran para warganegara yang secara moral banyak tergantung 
pada adopsi dari metode-metode pendidikan yang diperhitungkan 
untuk memberi efek perubahan dari pada hal-hal yang lain. Metode-
metode itu dirancang, dilaksanakan dan dievaluasi oleh para guru, 
oleh karena itu berkaitan dengan para guru dalam perkembangan 
moral anak.

H. Peran Institusi-institusi Keagamaan dalam 
Perkembangan Moral Anak
Peran institusi-institusi keagamaan dalam pendidikan moral 

dari anak tidak dapat diragukan. Berdasarkan sejarah, pengajaran-
pengajaran moral telah menjadi inti dari semua agama. Sebagai 
contoh, berbicara berdasarkan sejarah, telah ada di Bibel, 
pengajaran-pengajaran moral menjadi sentral bagi Judaisme. Bible, 
adalah inti, buku dari pengajaran-pengajaran etika. Orang-orang 
bijaksana pengikut Talmud dilihat sebagai lembaran-lembaran 
moral, dan penulis-penulis abad pertengahan seperti Bahya ibn 
Pakudah dan Maimonide, Moses Haylm Luzzato pada abab18 
dan Gerakan Musar di abad ke 19 mengembangkan pendekatan 
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sistematis terhadap pengajaran-pengajaran etika dari Bibel dan 
Talmud guna mengajar moral-moral. Hal yang sama juga untuk 
agama Islam. Institusi-institusi agama memiliki cara untuk 
memberikan pelajaran-pelajaran moral kepada pengikut-pengikut 
mereka dan hal ini bukan lebih baru bagi banyak negara kita 
sekarang. Sesungguhnya, keberadaannya yang menjadi fokus bagi 
organisasi nasional dan internasional untuk menggali keterlibatan 
dan menggunakan para pemimpin agama dalam kampanye terhadap 
monster berkepala hydra yang dipanggil HIV/AIDS, karena ia 
dipercayai oleh para pemimpin agama dengan menggunakan 
tingkat kontrol/pengaruh yang signifikan dari banyak orang melalui 
proses-proses dan pembuat keputusan pada gilirannya memperkuat 
penting dan relevannya organisasi-organisasi keagamaan dalam 
perkembangan moral anak.

I.   Kemana Kita Pergi dari Sini?
Berdasarkan uraian di atas, adalah tidak mungkin untuk 

mengatakan bahwa perkembangan moral anak adalah tanggung 
jawab tunggal dari hanya satu agen sosialisasi, dan tidak satupun  
dari agen-agen itu dapat dibuang. Ini merupakan premis bahwa 
paper ini adalah menyarankan pendekatan eklektif (pilihan dari 
berbagai sumber). Suatu situasi yakni terdapatnya kombinasi 
dan kooperasi dari agen-agen berbeda terhadap perkembangan 
moral untuk menghasilkan perkembangan moral dari anak. Untuk 
merealisasikan ini, dianggap bijaksana untuk menganjurkan 
berbagai strategi agar digunakan oleh setiap institusi sebagai input 
dalam perkembangan anak.

Para pendidik, pemimpin agama, dan orang tua mesti melihat 
diri mereka sebagai model-model moral untuk anak-anak dan 
mereka harus berperilaku yang sesuai. Anak-anak cepat untuk 
memetik nilai-nilai dari orang-orang dewasa yang menyayanginya. 
Oleh karena itu penting bahwa mereka berperilaku dalam cara, 
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yang mencerminkan nilai-nilai moral, atau anak akan secara cepat 
menyimpulkan bahwa mereka bersikap hipokrit. Oleh karena itu 
berikutnya bahwa orang-orang dewasa dalam masyarakat akan 
hidup di atas pentas melalui kehidupan sebagai conton-contoh yang 
baik bagi generasi yang lebih muda untuk diikuti. Guru tidak akan 
hanya mengajar moral, ia akan menghidupkannya dan menjadi 
model peran untuk para siswa yang ia ajar. Hal yang sama juga 
terjadi bagi para orang tua dan pemimpin agama.

Para pendidik, pemimpin agama dan orang tua mesti 
membentuk komunitas moral dalam kelas, rumah dan pusat-pusat 
keagamaan, satu dari anak-anak dilibatkan dalam pembuatan 
keputusan dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk seluruhnya 
ditegakkan. Dalam hal demikian lingkungan, disiplin moral 
membantu perkembangan kejujuran dan peluang-peluang untuk 
penalaran moral serta kontrol diri. Setiap anak dihormati dan tidak 
pernah menjadi objek tertawaan. 

Guru, (orang-orang dewasa lain yang signifikan dalam 
kehidupan anak) sesuai dengan Thomas Lickona, penulis 
Mendidik untuk Karakter: Bagaimana Sekolah-sekolah kita dapat 
Mengajar Respek dan Tanggung Jawab, (New York: Bantam 
Books, 1992), mesti mencoba untuk menemukan, memperkuat, 
dan mengembangkan setiap bakat khusus anak dan memperkuat, 
membangun respek-diri dan percaya-diri anak. Hanya ketika 
anak menilai dirinya sebagai seseorang yang mungkin pernah 
memperlihatkan respek dan empati kepada orang lain.

Dilema moral, pendekatan berpikir kritis, mengakui bahwa 
mengkhotbahi dan menceramahi tidak akan bekerja. Di awal 
tahun 1920, John Dewey mengembangkan teori pendidikan moral, 
yang menekankan berpikir reflektif dan kritis daripada pelajaran-



35

pelajaran moral yang mendidik. Teori Dewey telah dikembangkan 
pada tahun-tahun berikutnya oleh Laurence Kohlberg dalam wilayah 
pendidikan moral. Teori itu mengemukakan bahwa para pemuda 
butuh pelatihan dan praktek yang mengarah pada memecahkan 
kembali dilema-dilema moral dan dengan keterampilan-
keterampilan yang telah dipelajari, orang muda akan menjadi 
lebih mampu dalam menerapkan berbagai keterampilan dalam 
situasi-situasi kehidupan nyata dan memilih cara-cara secara tepat 
dalam berperilaku. Menggaris-bawahi harapan itu adalah bahwa 
refleksi seperti akan membentuk kematangan para warga negara 
secara moral, dan pada gilirannya komunitas moral. Anak-anak 
akan ditantang untuk mencapai tingkat-tingkat semakin tinggi dari 
perkembangan moral. Anak-anak dilibatkan dengan pendekatan 
seperti itu dalam pendekatan moral akan menjadi seperti seorang 
ahli dalam menggunakan keterampilan-keterampilan berpikir kritis 
sesuai makna etika Yahudi seperti dalam ilmu pengetahuan.

Cerita-cerita merupakan penyampai potensial bagi nilai-nilai 
moral dan anak-anak dari setiap usia senang mendengarkan cerita 
yang baik. Sesuai dengan Lickona, cerita-cerita, mengajar dengan 
daya tarik daripada paksaan (keharusan); mereka mengundang 
daripada memaksakan. Cerita-cerita berbicara dengan hati dan 
memiliki potensi untuk membuat anak mengenal terhadap nilai-
nilai yang dilukiskan. Buku-buku cerita dengan kisah-kisah 
dari karakter orang yang sesungguhnya secara terus menerus 
melakukan perbuatan budiman, menjadi pahlawan-pahlawan yang 
berguna untuk dicontoh adalah hal yang baik untuk pendidikan 
moral bagi anak. Seperti Gerakan Musar pada abad ke 19, kita akan 
membentuk kelompok-kelompok kecil diskusi informal untuk para 
remaja untuk berbicara bersama tentang isu-isu moral. Kelompok-
kelompok itu akan lebih pantas untuk kelompok anak-anak muda 
dan dalam suasana berkemah.
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Kita akan menghasilkan dan memanfaatkan musik untuk 
mengajar pelajaran-pelajaran moral. Beberapa kelompok 
keagamaan dan nonkeagamaan sama menghasilkan rekaman-
rekaman yang baik sekali, yang menggunakan lagu-lagu yang 
mudah diingat, dan mengulang lirik-lirik yang menunjukkan nilai-
nilai moral sebagai petuah bagi bahasa-bahasa anak. Lebih jauh 
digali dan digunakan untuk mengajar pendidikan moral kepada 
generasi yang lebih muda.

Kita harus memberikan kesempatan-kesempatan untuk 
belajar melayani dan peluang-peluang untuk menemukan orang 
penting yang memberikan contoh diri mereka sendiri sebagai 
orang-orang yang menegakkan nilai-nilai moral. Sekolah-sekolah, 
kelompok-kelompok keagamaan dan keluarga-keluarga kita mesti 
memberikan peluang-peluang untuk aksi sosial, melatih kepekaan 
anak-anak terhadap isu-isu moral. Pendekatan seperti itu akan 
mengajar orang, khususnya para remaja kita, bahwa perilaku moral 
dan aksi sosial adalah manusiawi.

Para pendidik, pemimpin keagamaan, dan orang tua mesti 
membantu anak-anak mengembangkan keterampilan-keterampilan 
meniru untuk kontrol diri, jadi mereka tidak hanya dapat mengatakan 
tidak untuk menolak godaan-godaan atau menggunakan metode-
metode dari resolusi konflik. Dari pada berpikir tidak bisa diterima 
atau menjadi alat dari cara tidak etis atau tidak bermoral saat 
menangani situasi.

Ringkasnya beberapa strategi untuk mengajar pendidikan moral 
kepada anak adalah menekankan pada pentingnya (1) mengetahui 
yang baik, sebagai pendekatan kognitif; (2) melakukan yang baik, 
sebagai pendekatan perilaku;  (3) merasakan atau internalisasi 
yang baik, sebagai pendekatan emosional dan spiritual. Pendidikan 
moral adalah peluang terbaik, hanya jika tiga pendekatan, kognitif, 
perilaku dan emosional-spritual secara berturut-turut digunakan.
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J.  Kesimpulan; Pendidikan Moral sebagai Kewajiban 
Kita Semua
Seseorang pernah mengatakan  bahwa peran dari pendidikan 

moral di sekolah adalah untuk memperkuat nilai-nilai yang 
diperoleh di rumah. Setiap anak yang dilahirkan, melalui kebijakan 
dari lingkungannya, mestinya menjadi kelompok yang meyakinkan. 
Para anggota keluarga, teman-teman, sanak-keluarga, para guru dan 
pengelola-pengelola memainkan peran utama dalam membentuk 
karakter dari setiap anak. Berharap kepada guru semata-mata untuk 
memanggul tugas penting adalah mengejutkan. Meskipun para guru 
secara tradisional telah diharapkan untuk menjadi “tokoh-tokoh 
besar moral” dalam komunitas-komunitas yang mereka tempati, 
tingkatan status sosial mereka yang pantas telah dipertanyakan. 
Hanya satu kebutuhan yakni pandangan sekilas terhadap surat 
kabar yang menggambarkan bentuk dari para guru yang dipandang 
dalam negara ini melalui bagian-bagian tertentu. Kita butuh mandat 
dan pengakuan yang benar dari masyarakat untuk membolehkan 
para guru guna membentuk para warganegaranya.

Untuk mengajar pendidikan moral saat ini di sekolah-sekolah 
bukanlah tugas yang mudah. Kita menghadapi tantangan melalui 
masyarakat itu sendiri dalam menanamkan nilai-nilai. Ketika 
masyarakat luar benar-benar tidak melakukan ke arah kehidupan 
yang baik dan moralistik, apa yang dapat kita harapkan bagi para 
generasi muda untuk mengikuti? Kita mengajar tanggung jawab, 
gembira bersama-sama dan menggunakan moral untuk perilaku, 
ketika berhadapan dengan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kita 
juga berjuang untuk mengajar martabat dalam suatu  pekerjaan dan 
menyukainya. Namun demikian, anak tumbuh di tengah-tengah 
ketidawajaran, kekasaran, penipuan, kedustaan, penyimpangan 
perilaku, arogansi, siksaan dan ketegangan. Anak-anak yang 
diajar nilai-nilai itu di sekolah tidak dapat melihat relevansi nilai-
nilai itu dengan kehidupan mereka. Jadi, mereka menolaknya 
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dengan mengatakan bosan, tidak logis dan tidak relevan dengan 
mereka. Setiap anak datang kepada kita dengan dunia berbeda dan 
pengalaman beragam di samping mereka, yang mempengaruhi 
belajarnya. Banyak yang datang dengan keinginan-keinginan para 
tua yang berlimpah-limpah. Ketika kita menanamkan nilai-nilai 
kepada beberapa siswa, beberapa sesungguhnya mencemohkan 
atau menertawakan kita. Mereka bahkan mengatakan bagaimana 
dungunya kita yang melampaui apa yang terjadi dalam  masyarakat 
kita tinggali.

Anak-anak kita tidak akan menerima pernyataan apapun 
berupa kata-kata hampa dan pemanis bibir. Mereka memiliki hak 
kecerdasan untuk mengungkap bermacam area dalam kehidupan. 
Mereka dapat melihat dan membaca untuk diri mereka sendiri 
perbedaan-perbedaan antara tindakan-tindakan dan keputusan-
keputusan dari bermacam orang-orang dewasa. Kepemimpinan 
moral di rumah dan di sekolah hanya dapat dilakukan oleh pribadi-
pribadi bermoral. Anak-anak gagal untuk melihat nilai-nilai yang 
dipraktekkan dalam kehidupan keluarga dan di sekolah. Kita harus 
sadar bahwa setiap generasi memiliki seperangkat latar belakang 
sendiri, membuat nilai-nilainya sendiri, memutuskan terhadap 
rencana aksi dan membuat kontribusi pada masyarakat sesuai 
dengan nilai-nilai itu. Unit keluarga memainkan peran penting 
dalam membentuk generasi itu. Tetapi yang sesungguhnya, berapa 
banyak para orang tua (termasuk para pendidik) mempratekkan 
nilai-nilai yang benar dengan anak-anak mereka? Kita mempunyai 
para siswa yang menceritakan para guru saling menukarkan kata-
kata kasar di rumah, tipe-tipe dari VCD yang dapat di kamar 
tamu kita, kebohongan-kebohongan yang diceritakan di antara 
mereka, dan memperoleh jalan keluar dengan itu dan tuntutan-
tuntutan serta kemarahan-kemarahan dari orang-orang dewasa. 
Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa 
adalah meragukan-pikiran bagi para generasi muda kita.Mereka 
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menonton dengan diam, dan cukup segera, jika mereka tidak hati-
hati, mereka akan menjadi anggota kelompok itu. 

Ketidakserasian dari nilai-nilai yang muncul belakangan ini. 
Jika keliru dan tidak dikendalikan generasi kita yang lebih muda, 
akan  bertindak tanpa banyak kata hati dan ketakutan terhadap 
manusia-manusia yang mengikuti mereka. Cara-cara dangkal dan 
sepele dari kehidupan mengingkari martabat manusia dan merusak 
integritas dan kebenaran. Kita butuh untuk menjadi contoh untuk 
anak-anak kita (masing-masing warna, kepercayaan atau agama) 
bahwa kehidupan tidak tergantung pada rasa harga diri yang 
rendah dan puas hati dengan ilusi-ilusi, ditunjang oleh kepercayaan 
diri. Malahan, satu yang akan menguji hasrat-hasrat yang amat 
dalam dari hati seseorang dan berhadapan dengan realitas dan 
mampu untuk melengkapi emosi-emosi dengan pemikiran-
pemikiran yang baik dan maksud-maksud tulus. Filosofi pribadi 
saya adalah berpusat pada kenyataan bahwa setiap orang muda 
adalah pribadi yang tinggal dengan potensi besar sekali untuk 
mencintai dan untuk membenci, untuk berhasil dan gagal, untuk 
hidup atau hanya untuk ada. Ia memiliki dalam dirinya  sejumlah 
bakat-bakat, kecakapan-kecakapan, kreativitas dan cinta untuk 
seseorang yang mengikutinya. Pekerjaan kita, sebagai para orang 
tua dan pendidik, adalah untuk menemukan bagian-bagian itu dan 
mengasuhnya untuk lebih memenuhinya. Untuk melakukan itu, 
para orang-orang dewasa dalam kehidupan mereka, butuh untuk 
berbicara dalam “bahasa” yang sama. Para orang tua mesti tidak 
memberikan pesan-pesan kontradiksi terhadap anak-anak mereka 
seperti mereka mulai dengan bentuk prinsip-prinsip, nilai-nilai dan 
etika dalam kehidupan.

Mengajar Pendidikan Moral secara mendasar adalah 
memperkuat nilai-nilai yang dipraktekkan di rumah dan di 
masyarakat. Ini merupakan masa yang panjang untuk semua agen 
yang berbeda bagi perkembangan moral yang dikerjakan sebagai tim 

Pendidikan Moral Tehadap Anak : Siapa yang Bertanggung jawab?
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ketimbang menekannya untuk satu kelompok dan mengharapkan 
berbagai keajaiban dalam satu malam. Observasi menunjukkan 
bahwa setiap orang ingin anak-anaknya tumbuh dewasa dengan 
standar moral yang tinggi, tetapi gagal dalam memberikan 
lingkungan yang memungkinkan, guna mencapai tujuan itu, atau 
akan mengarah kepada ketidakmampuan mewujudkan tujuan itu. 
Oleh karena itu, agen-agen perkembangan moral akan bekerja 
bersama dan memberikan lingkungan yang membuat kepribadian 
anak-anak muda tumbuh dengan subur dan muncul pemenang 
dalam setiap aspek kehidupan.
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BAB II
Di mana Moral dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan?2

Brian E. Gates 
St Martin’s College, UK

A.  Konteks Global

Isu spesial ini menekankan pada aspek-aspek kunci yang 
menggali cabang-cabang dari akar-akar Kewarganegaraan 

dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dengan referensi khusus 
untuk mengembangkan isu spesial terhadap Kewarganegaraan 
dan Keragaman. Hal demikian mungkin dianggap benar bahwa 
dimensi-dimensi pribadi dan politis dari kewarganegaraan adalah 
saling menjalin secara menguntungkan, sumber dan pengasuhan 
mereka pantas mendapat pemeriksaan tertutup, jika pendidikan 
dan tindakan efektif untuk diikuti.

Isu spesial ini diarahkan juga oleh kondisi yang gawat dari 
dunia yang cendrung merusak diri sendiri, khususnya dalam masa 
kini, Agustus 2006. Hal ini bukan suatu fenomena yang baru. Ia 
mungkin sesungguhnya telah ada sebelumnya. Tetapi kamera-
kamera film dan televisi belum ada, sebelum ratusan tahun terakhir 
untuk memberikan skala dari penghancuran bersama secara 
langsung ke dalam rumah-rumah orang. Sekarang mimpi buruk 
brutalitas dari “merah dalam gigi dan kuku” manusia-manusia 
dengan setiap orang lain adalah realitas yang ada setiap saat.

2  Journal of Moral Education Vol.35, No.4, December 2006, pp.437-441 
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Batas akhir dari semua itu adalah segera pada sebagian besar 
keributan dalam peristiwa-peristiwa di Timur Tengah dengan akibat-
akibat buruknya terhadap penduduk Palestina, Israel dan Lebanon. 
Untuk beberapa konflik yang lain adalah semua kekurangan dari 
militan Islam seperti diwujudkan di Irak, pemboman di Bali, 
London dan New York. Tetapi bukan hanya unsur Islam dalam 
pembunuhan-pembunuhan, juga oleh Macan-macan Sinhalese dan 
Tamil di Sri Lanka, beberapa lebih banyak di Kamboja oleh Pol 
Pot, di Rusia di bawah Stalin, atau di Jerman di bawah Hitler. Dan 
itu merupakan penghukuman yang dilaksanakan secara mendalam, 
dan merupakan konflik terhadap mereka ketika bentuk-bentuk etnis 
atau kebangsaan mereka menempatkan kekuatan pada sepenuhnya 
perasaan keagamaan yang mendalam.

Batas akhir dari skala pengabaian lingkungan manusia secara 
luas adalah juga bukti untuk semua air bah dan temperatur-
temperatur yang memuncak. Sekali lagi, pengabaian manusia 
dalam hal itu, bukan hal yang baru. Dalam abad-abad yang lewat, 
ia berakibat penggurunpasiran di tempat pada rumput yang subur 
di Afrika Utara. Tetapi kecepatan dan skala dari kemerosotan yang 
mengherankan berupa campuran dari terbukanya penutup es kutub 
dan perusakan hutan-hutan hujan di Amerika Selatan. Ancaman 
itu adalah terhadap jutaan, tidak hanya kota-kota di New Orleans, 
tetapi seluruh kota seperti Bangladesh. Meskipun pengaruh awal 
mungkin lebih lemah, sebagian besar khususnya, jika bangsa juga 
dilibatkan, datangnya pengaruh akan tidak terelakkan terhadap 
setiap orang. Keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai sekali lagi 
dilibatkan. Bagaimana yang dilakukan orang memandang hubungan 
diri mereka sendiri dengan yang diberikan, tetapi pernah berubah 
dunia di mana mereka semua telah dilahirkan? Apakah batas-batas 
yang dilakukan mereka menempatkan di atas gerakan-gerakan 
ekonomi yang sangat kuat yang mengganti kesadaran moral 
terhadap kemiskinan dan konsekuensinya yang baik dan memberi 
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kepuasan batin? Satu respon klasik terhadap realitas yang suram 
adalah menolak dan mengabaikan; untuk bekerja dan malahan 
bermain-bermain; dan bahkan lebih bersemangat, pada sisi yang 
lain. Sisi lainnya, mengakui merespon secara lebih bersungguh-
sungguh, untuk menuntut nilai dari Pendidikan, khususnya 
Pendidikan Moral. Pendidikan mungkin sesungguhnya menjadi 
unsur yang vital bagi perubahan, tetapi tidak, jika ia diabaikan 
seperti fakta-fakta yang patut disayangkan sebagai berikut:
1. Pendidikan bukan jaminan dari perilaku manusia di masa lalu: 

jumlah signifikan dari para pejabat dan staf pejabat keamanan 
Nazi SS memiliki gelar PhD dalam literatur, filosofi, hukum, 
sejarah dan sains.

2. Amat banyak informasi yang dapat menakut-nakuti; banyak 
kompleksitas dan ambiguitas dari berbagai situasi manusia yang 
dipahami dan ditafsirkan, amat besar resiko dari ‘kelumpuhan 
dari analisis” akan terbentuk dalam :

3. Gerakan-gerakan mempertahankan hidup sebagai warisan 
kehidupan secara genetis; secara sadar atau tidak sadar, 
kepentingan diri sendiri adalah karakteristik sebagian besar 
dari perilaku manusia, dan seluruhnya cendrung amat mudah 
untuk membesar, ketika diaplikasikan pada loyalitas-loyalitas 
yang dekat, apakah keluarga atau kepentingan pekerja.
Aspek-aspek yang lebih suram dari jeritan kondisi manusia 

untuk kenyataan dan perhatian langsung. Hal itu akan butuh untuk 
tantangan dari beberapa asumsi-asumsi yang dianggap benar atas 
mana kita mungkin mendatangkan ketergantungan (bagaimanapun 
juga terus bekerja ketat), dan terhadap mana kita berpegang 
teguh dengan penuh semangat seperti pecandu alkohol yang tetap 
menolak, meskipun kebenaran sesungguhnya dari bagaimana ia 
hidup.

Di mana Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan?
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Untuk lebih secara langsung berhadapan dengan fakta-
fakta yang suram dari kehidupan, mungkin sebenarnya menjadi 
pendorong untuk mempertinggi kesadaran terhadap kebaikan dan 
keapikan yang cukup luar biasa yang juga berada di hati manusia. 
Nada-nada suara dan senyuman-senyuman dikenal oleh anak dalam 
setiap perilaku kita. Gerak-isyarat dari kebaikan-kebaikan sederhana 
antara orang-orang asing seperti juga teman-teman. Keteguhan hati 
bahwa cara mengerjakan sesuatu melalui kegagalan dan kesedihan. 
Humor yang mengusik arogansi dan membuka kedok kebanggaan. 
Keheranan terhadap keindahan dari alam semesta yang asli, baik 
mikroskopik maupun makrokosmik. Keajaiban pada pemandangan 
dari makhluk burung yang lain. Kesenangan dalam kolaborasi 
sosial bahwa buah-buahan, bahkan berprestasi lebih rendah hati. 
Menjalani seluruh pengalaman itu, bagaimana saya tidak dapat 
menjadi marah terhadap tantangan, melalui cara-cara terbaik pada 
penyelesaian saya, apakah menjauhkan dunia dari menikmatinya ? 
Klarifikasi empiris, refleksi teoritis dan aksi disiplin dapat sungguh-
sungguh diperkuat melalui perasaan mendalam bahwa saya hidup 
dengan semuanya dan dalam alam semesta yang ia sendiri mungkin 
tidak pernah dimiliki.

Beberapa kapasitas untuk kebiadaban dan kedermawanan yang 
mendalam dalam tema dari isu spesial ini, memfokuskan pada akar-
akar moral, kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. 
Banyak pertanyaan yang dilibatkan, beberapa secara jelas, yang 
lain lebih tersembunyi. Apa saja menjadi warga negara yang baik? 
Apakah berbasis moral, sosial, kultural, religi – apakah itu yang 
dasarnya? Bagaimana yang dilakukan kewarganegaraan secara 
nasional dan global berhubungan satu sama lain? Apakah keduanya 
memiliki beberapa derajat tambahan dari satu dalam hubungan 
dengan yang lain? Apakah yang lain berhak memberikan poin-
poin referensi, jika beberapa, apalah membatasi atau memperluas 
kekuasaan dari hukum sebagimana ia diterapkan pada warga-
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warga negara? Di manakah letak otoritas dari hak-hak manusia 
sebagaimana mereka terlibat dalam konteks ini dan konteks yang 
lain? Bagaimana orang muda terbaik dididik menjadi warga negara 
yang aktif, reflektif, dan teliti? Jika hati nurani yang menjadi 
prioritas sebagai pertimbangan sah dan petunjuk bagi integritas 
individu, yang bertanggungjawab untuk pendidikan hati nurani dan 
bagaimana perkembangannya dipantau? Dalam berbagai respon 
yang beragam nampak dalam refleksi-refleksi berikut.

B.  Refleksi-refleksi  terhadap  Teori,  Pengalaman dan 
Praktek dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan 
Moral
Refleksi yang menitikberatkan pada perspektif-perspektif 

teoritis dipaparkan oleh David Carr dan Graham Haydon. David 
Carr dan Graham Haydon menggali dasar-dasar dalam filosofi moral 
dari berbagai pengertian yang bertalian dengan kewarganegaraan 
dan berkaitan dengan pendidikan. Carr mengakui kecurigaan 
bersama antara orang-orang yang memilih untuk bahasa dari 
teori sosial liberal, dengan antusias berbicara tentang hak-hak 
manusia, dan orang-orang yang meminta kebijakan dan karakter 
dalam perspektif masyarakat. Malahan, Carr mempromosikan 
kapasitas dari “kebijakan etika moralitas” sebagai basis prinsip dari 
Pendidikan Kewarganegaraan. Haydon memilih sikap “respek” 
sebagai hal yang istimewa dan penting jika para warga negara 
dididik secara efektif dalam kondisi nilai beragam. Respek, lebih 
dari ‘peduli’ atau ‘cinta’ merupakan basis yang lebih universal untuk 
motivasi dalam konteks multikultural, karena respek memberikan 
pandangan terhadap anggota para anggota dengan seseorang 
yang kita bersama-sama menanggung takdir kemanusiaan kita. 
Pendidikan Kewarganegaraan terlibat mengembangkan respek 
untuk komponen kultural dari lingkungan global kita dalam seluruh 
keragaman kita. 

Di mana Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan?
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Helen Haste dan Amy Hogan mengemukakan refleksinya 
dengan cara mempadukan gambaran perspektif teoritis dari politik 
dan psikologi sosial dalam sebuah laporan terhadap temuan-
temuan dari studi empiris dari sikap-sikap dan perilaku politik dari 
orang muda. Literasi politik yang mereka tunjukkan, akan dilihat 
untuk dipromosikan dalam bentuk-bentuk lain, dari pada yang 
hanya dinyatakan dalam bentuk pemberian suara pada pemilihan-
pemilihan. Keikutsertaan kewarganegaraan dapat memperkuat 
manifestasinya dalam pelayanan masyarakat dan demonstrasi yang 
riuh. Helen Haste dan Amy Hogan melukiskan perhatian yang 
khusus terhadap fenomena dari ‘orang-orang yang diganggu oleh 
berita’ seperti menuntut perhatian lebih lanjut, jika motivasi untuk 
kewarganegaraan adalah didorong secara efektif.

Refleksi berikutnya diarahkan dari konteks nasional tertentu, 
yakni Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Itali dan Afrika Selatan. 
Dari Inggris, Don Rowe mengritik secara langsung terhadap 
tingkat kurang perhatiannya untuk meletakkan penalaran moral 
dalam pendekatan-pendekatan kurikulum untuk Pendidikan 
Kewarganegaraan dan secara khusus peluang-peluang pedagogi 
yang berkaitan dengan pengembangan dan implementasi dari 
kebijakan-kebijakan perilaku sekolah. Rowe mencontohkan 
peluang-peluang untuk pelibatan secara langsung orang muda 
dalam wilayah kebijakan dan implementasi perilaku sekolah, 
seperti kesiapan membuat sumber untuk memperbaiki kekurangan 
itu. Wolfgang Althof dan Marvin Berkowitz memberikan 
pandangan yang komprehensif dengan bentang, dari yang spesifik 
- sering dipisah secara dibuat-buat, hingga inisiatif-inisiatif saling 
melengkapi dalam lapangan-lapangan pengembangan karakter 
dan pendidikan moral, Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu 
Kewarganegaraan di Amerika Serikat. Dalam melakukan demikian, 
mereka mengindentifikasi unsur-unsur kunci dalam pengembangan 
moral, termasuk kejelasan dari pemahaman konseptual dan 
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ketrampilan-ketrampilan interpersonal, yang diperlukan untuk 
pelibatan pro-sosial yang aktif dalam masyarakat demokratis.

Alessandro Ferrari membahas perbedaan pemahaman-
pemahaman dari kewarganegaraan dan aplikasi-aplikasi Pendidikan 
Kewarganegaraan seperti ditemukan di Prancis dan Italia, seperti 
mereka tumbuh di bawah pengaruh-pengaruh Katolik Roma dan 
paham Sekular, namun dengan keluaran-keluaran yang serupa. 
Meskipun sering diabaikan dalam diskusi-diskusi dari pendekatan-
pendekatan kontempores dalam Pendidikan Moral di berbagai 
negara, tingkat dari prosedur-prosedur dan sikap-sikap pada saat ini, 
secara substansial dibentuk oleh konteks sejarah dan perkembangan 
dari pada beberapa negara adalah hal yang penting oleh pandangan 
legal ini. Sharlene Swartz menggambarkan kekuatan-kekuatan 
untuk transformasi radikal yang melanjutkan perjuangan mereka 
dalam Afrika Selatan yang baru. Ia menggambarkan perhatian 
terhadap akibat yang merusak dari ketiadaan keadilan ekonomi 
untuk penduduk yang luas seperti pada beberapa kritik terhadap 
perbaikan peningkatan warga yang datang dari Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi, Gerakan Regenerasi Moral dan prakarsa-prakarsa 
dari pemerintah yang lain. Mengikuti agenda untuk menghasilkan 
rakyat yang cerdas secara moral, ia menyarankan bahwa Pendidikan 
Kewarganegaraan, pendidikan moral dan pendidikan religi adalah 
memiliki komponen-komponen strategis.

Refleksi terakhir mengangkat efek perspektif-perspektif 
personal dan institusional dari religi yang dapat dimiliki oleh 
kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Saya 
menyarankan bahwa mengumpulkan keluar dari religi, untuk 
apapun alasan, dari dalam proses publik, dari mendidik para warga 
negara adalah secara serius melemahkan. Untuk memiliki beberapa 
dampak, kewarganegaraan dan pendidikan dikaitkan dengan hal 
itu harus diberikan perhatikan lebih terhadap persoalan-persoalan 
keyakinan-keyakinan dan meyakininya. Ia perlu mencermati religi 

Di mana Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan?
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sebagai unsur biasa dalam kondisi manusia, yang berpotensi untuk 
berubah, untuk baik dan buruk. Saya menghendaki bahwa tingkat 
untuk mana, akar-akar moral dari kewarganegaraan dan Pendidikan 
Kewarganegaraan digantikan dalam menggambarkan pada energi-
energi religi dan membersihkan penyimpangan-penyimpangannya 
mungkin akan menentukan cara bekerja secara berharga dan 
mempertahankan keluaran-keluaran dari pendidikan publik di 
beberapa negara.

Setiap refleksi yang telah dipaparkan, memiliki fokus dan 
pandangan tertentu. Di tengah-tengah perbedaan-perbedaan mereka, 
bagaimanapun, mereka bersama berminat dalam dimensi-dimensi 
moral dari kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan 
dan menghendaki bahwa moral diberikan prioritas yang lebih besar 
dengan perhatian untuk kewarganegaraan dalam sistem pendidikan 
nasional melintasi dunia. Secara akumulatif, refleksi-refleksi yang 
telah dipaparkan  memberikan tekanan yang mengundang untuk 
berdiskusi dan melakukannya.
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BAB III
Akar-akar Moral dari Kewarganegaraan;

Rekonsiliasi Prinsip dan Karakter dalam Pendidikan 
Kewarganegaraan3

David Carr
Univesity of Edinburgh, United Kingdom 

Kelihatannya sering telah dipikirkan bahwa kita butuh untuk 
membuat beberapa bentuk pilihan teoritis dan/atau praktis 

antara konsepsi-konsepsi moral (liberal), sosial dan politik dari 
orde sosial dan kewarganegaraan yang fokus pada prinsip-prinsip 
(hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban) dan perspektif-perspektif 
(komunitarian atau yang lain), yang fokus pada kebajikan dan 
karakter. Esai ini membuktikan bahwa tidak begitu kecendrungan 
yang tumbuh pada kebanyakan konsepsi etika kebajikan 
universalistik terhadap pembentukan moral yang dipisahkan dari 
alat perlengkapan lain dengan politik dari identitas lokal. Dalam 
proses itu membuat penegasan, paparan ini membuktikan bahwa: 
(1) tidak ada nilai dari tanggungjawab sosial dan moral – dan 
oleh karena itu kewarganegaraan – dapat memberikan pengertian 
terhadap hak-hak secara sendirian; (2) etika kebajikan, dengan baik 
dikonstruksi, adalah jauh mengelakkan diri dari referensi terhadap 
prinsip-prinsip general; (3) etika dari karakter berbudi tinggi dapat 
dipahami secara bebas dari perspektif-perspektif konstruktivis 
komunitarian atau sosial terhadap sumber kebajikan-kebajikan 
dan nilai-nilai moral. Paper ini menyimpulkan dengan eksplorasi 
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terhadap berbagai implikasi terhadap konsepsi etika kebajikan dari 
moralitas untuk Pendidikan Kewarganegaraan.

A. Hak-hak, Kewajiban-kewajiban dan Karakter
Laporan-laporan kontemporer dari Pendidikan 

Kewarganegaraan selalu normatif dan biasa menekankan pada 
dimensi-dimensi moral dari keanggotaan kewargaan (untuk review 
yang bermanfaat dari kerja belakangan ini dari kewarganegaraan, lihat 
McLaughlin, 2000). Namun demikian, pada gilirannya,  perhatian 
seperti itu terhadap dimensi-dimensi moral dari kewarganegaraan 
paling sedikit tidak dalam konteks multikultural dari demokrasi-
demokrasi liberal pada waktu kini adalah tepat untuk mendiami 
pada satu atau dua ciri-ciri kunci dari partisipasi sipil yang efektif. 
Pada satu sisi, memenuhi penekanan pada respek terhadap hak-hak 
dan hukum, sepanjang secara demokratis menetapkan penjamin 
dari hak-hak itu. Dalam keterangan itu, mungkin berharap bahwa 
para warganegara yang bertanggungjawab dari masyarakat-
masyarakat sipil akan menjadi sadar paling sedikit untuk tujuan-
tujuan kerukunan sosial yang masuk akal untuk kebutuhan-
kebutuhan, kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan dari 
orang lain; mungkin juga mengharapkan mereka, bahwa, untuk 
mampu menegosiasi konflik-konflik kepentingan dalam bentuk 
non-keketatan dan non-memaksa secara rasional. Tetapi, pada satu 
sisi lainnya, menemukan tekanan pada pembentukan komitmen-
komitmen pribadi yang berakar pada penanaman karakter kebaikan 
atau kebajikan. Mengenai ini, juga mungkin berharap bahwa para 
warganegara yang efektif adalah mampu mengatur perilaku mereka 
dan mengejar berbagai proyek mereka dalam menyoroti beberapa 
konsepsi yang memaksa secara pribadi tentang kebaikan atau 
dari apa yang secara kemanusiaan berharga menuju keberhasilan: 
kewarganegaraan, jadi menerangkan, adalah juga persoalan 
dari pembentukan atau penanaman dari nilai-nilai, kebajikan-
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kebajikan dan kasih sayang signifikan. Selain itu, dimensi-dimensi 
moral dan sipil tumbuh dan berfungsi telah dihormati, sepanjang 
secara konseptual jauh berkaitan, seperti asal dari hak-hak kita 
terhadap orang-orang lain kita menilai mereka sebagai tempat dari 
kepentingan dan kebutuhan akan nampak berhubungan dengan 
pengakuan kita terhadap alat-alat orang lain sebagai sumber-
sumber dari nilai dan penilaian (Vlatos, 1984).

Telah dikatakan bahwa akan nampak menjadi beberapa 
kecendrungan atau berlawanan dalam moral kontemporer dan 
teori sosial antara yang menekankan hak-hak dan menitikberatkan 
kebajikan atau karakter. Pada satu sisi, menekankan hak-hak adalah 
sebagian besar berkaitan dengan perspektif-perspektif deontis   
yang menjadi satu jenis utama dari beberapa teori deontologis  
yang memberikan tempat bagi kebanggaan moral dan sosial 
terhadap prinsip-prinsip rasional secara umum dan universal; 
pada sisi lainnya, tekanan utama pada karakter adalah ditemukan 
dalam, yang disebut sebagai teori-teori kebajikan yang kadang-
kadang berhubungan dengan penyangkalan “aliran fakta-fakta/
khusus” (particularist) terhadap moral yang penting dari aturan-
aturan universal.  Pada pandangan kedua itu, keputusan-keputusan 
berbudi luhur adalah berbagai hal dari pemikiran sensitif atas 
kalangan partikularis untuk asosiasi moral, dan sebagai aplikasi 
berbagai mekanisme menghalangi terhadap aturan-aturan umum. 
Bahkan lebih buruk, etika kebajikan juga telah menjadi subjek 
yang luas bagi kalangan non-realis atau komunitarian yang 
membaca ciri-ciri kebajikan sebagai kualitas-kualitas konstruksi 
sosial lokal yang berbeda secara luas. Dari perspektif itu, konsepsi-
konsepsi beragam terhadap kebajikan adalah begitu mendalam dan 
kaku terhadap rintangan, yang tidak dapat berharap banyak kepada 
mereka, untuk konsiliasi atau arbitrasi melalui pertimbangan 
kepada berbagai lintas-kultural atau konsepsi netral kultur terhadap 
keadilan atau hak-hak manusia (MacIntyre, 1981, 1987, 1992). 
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Mengenai itu, problemnya adalah mungkin adanya konsep-konsep 
yang tidak dapat didamaikan dari kebajikan-kebajikan kunci seperti 
kewajaran (fairness) dan keadilan (justice): meskipun itu adalah 
bagian dari apa yang dimaksud oleh keadilan dalam berbagai 
masyarakat, adalah manusia yang di depan umum mencemarkan 
dirinya sendiri, akan dimaafkan atau diijinkan untuk bertobat, itu 
mungkin menjadi bagian dari kode kehormatan, menurut orang-
orang lain yang akan gugur di atas pedangnya. Tetapi, jika hal itu 
juga, bagaimana mungkin seseorang membangun sistem dari hak-
hak sipil dan kewarganegaraan dan/atau kewajiban-kewajiban yang 
secara rasional memecahkan atau rekonsiliasi konsepsi-konsepsi 
yang berbeda dari nilai dan kebajikan?

B. Batas-batas dari Hak-Hak 
Pembicaraan dari hak-hak manusia pada waktu sekarang 

bersifat endemis (selalu terdapat pada tempat tertentu): hak-hak 
secara mendalam ditempelkan dalam institusi-institusi politik 
kontemporer, dan beragam bentuk dari hak-hak diabadikan dan 
dirayakan dalam perundang-undangan  global, nasional dan lokal.  
Hal demikian juga telah sering diamati pada bahasa keseharian 
akhir-akhir ini, dari hak-hak asasi manusia yang mempunyai asal-
usulnya dalam konsep-konsep hukum alam dari zaman klasik barat  
secara spesifik dalam pengajaran kalangan filosofis Stoic (lihat, 
untuk contoh, Almond, 1991; Buckle, 1991). Doktrin hukum alam 
dengan luas bersandar pada pandangan bahwa hukum-hukum 
dan prinsip-prinsip fisik melalui mana alam semesta materi dari 
pengalaman manusia adalah  sempurna atau sebaliknya diperintah 
oleh beberapa bentuk analog normatif dalam aturan-aturan dan 
prinsip-prinsip moral dari berbagai dan semua orde sosial yang 
adil. Dalam menolak perhitungan Hobbes (1968) tentang bentuk 
dari negara pra-sosial sebagai kondisi dari moral yang anarkis, 
bapak modern dari hak-hak berbasis liberalisme, John Locke 
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(1966), mengenali negara alami sebagai cita-cita normatif yang 
mensyaratkan hukum alam akan dipatuhi dan dihormati. Locke 
menerangkan persyaratan-persyaratan demikian, terutama dalam 
istilah-istilah kemerdekaan dari campur tangan tak semestinya oleh 
negara atau institusi-institusi sipil lainnya dalam perkara-perkara 
individu, dan oleh referensi terhadap hak-hak kunci tertentu seperti 
kehidupan, kebebasan dan kekayaan dan pemilikan tanah yang 
sepatut dan sepantasnya.

Masih, teori-teori berbasis hak dari berbagai kalangan 
Lockian klasik adalah problematis secara moral, sosial dan politik, 
dan terutama sekali susah untuk diteruskan, ketika mereka fokus 
terutama atau ekslusif pada kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-
kepentingan individu. Satu kesulitannya adalah bahwa ia susah 
untuk melihat bagaimana hak-hak mungkin ditentukan atau 
dibatasi, jika dikenali hanya atas dasar kebutuhan manusia yang 
nyata. Orang memiliki banyak dan beragam kebutuhan, tidak 
semuanya dapat secara wajar menjadi landasan dari hak-hak 
asasi manusia. Selagi saya mungkin butuh, dan mempunyai hak 
korespondensi untuk, pembelaan hukum, perawatan kesehatan dan/
atau pendidikan, saya dapat kurang mudah memegang beberapa 
hak yang dipunyai itu untuk angkutan pribadi, kemampuan 
intelektual atau kepuasan seksual, namun demikian banyak hal 
yang mungkin saya impikan. Memang, Rousseau (1973) dan Kant 
(1967) dengan jelas melihat bahwa sulit untuk membuat banyak 
pengertian dari hak-hak sebagai bagian dari konsep korespondensi 
mengenai kewajiban. Dalam pandangan mereka, itu tidak hanya 
secara praktis sia-sia untuk membuat tuntutan hak, jika tidak ada 
hukum atau perantara lain yang ada untuk melindungi hak itu, 
ini lebih krusial bahwa saya tidak dapat secara konsisten atau 
koheren sia-sia menuntut terhadap berbagai hak yang saya akan 
tolak untuk memperluas kepada yang orang lain. Jadi, sebagai 
contoh, pemilik budak secara rasional tidak dapat membenarkan 
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berbagai tuntutan terhadap kebebasan (kepunyaannya sendiri), 
dan mengancam menolak untuk menyampaikan bahwa hak yang 
sama untuk kebebasan dari orang lain: singkatnya, tuntutan 
hak-hak memerlukan pengakuan secara universal terhadap hak-
hak lain dan sesuai dengan kewajiban untuk menegakkannya. 
Singkatnya, sebagai sering telah disampaikan (lihat, untuk contoh, 
Benn & Peters, 1959), bentuk logis dari tuntutan hak-hak adalah 
normatif dan preskripsi (memberikan petunjuk), dari pada empiris 
dan deskripsi (memberikan gambaran). Jadi, pada pandangan-
pandangan post-Kantian terhadap liberalisme, yang demikian 
ditemukan (untuk contoh) dalam karya John Rawls (1985, 1993) 
hak-hak adalah berkorelasi dengan kewajiban-kewajiban dan tidak 
dapat dipahami sebagai bagian dari kewajiban-kewajiban sipil 
yang harus dipatuhi dalam berbagai persetujuan, walaupun diam-
diam, untuk kontrak sosial.

Karya dari teorisi-teorisi sosial sejak Rousseau dan Kant 
hingga Rawls mungkin dibuat untuk menunjukkan ketidaklogisan 
rasional dan politik kalangan individualisme neoliberal yang 
ekstrim dalam pandangan-pandangan ekonomi pasar modern, 
yang kadangkala nampak menekankan inisiatif dan mencoba 
secara individual terhadap tanggung jawab sosial dan solidaritas 
( seperti yang dijelaskan, untuk contoh, dalam ide bahwa ‘di sana 
tidak ada seperti itu sebagai masyarakat1). Itu mungkin masih 
bisa dipertanyakan, namun demikian, apakah tugas-tugas yang 
diidentifikasi oleh kalangan liberalis secara politik sebagai hal 
yang wajib bagi hak-hak adalah cukup kuat untuk mendukung 
berbagai kewarganegaraan yang subtansial. Dalam hubungan ini, 
ia ditunjukkan (lihat, untuk contoh, Raz (1984) bahwa di sana 
suatu kelas yang besar dan penting dari kewajiban-kewajiban 
moral dan sosial tidak dapat diturunkan terhadap kategori dari 
tugas-tugas terhadap hak-hak untuk respek. Untuk sesuatu hal, 
saya mungkin berperasaan baik terhadap suatu kewajiban yang 
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kuat, guna memberikan tempat menginap kepada tetangga yang 
rumahnya telah hangus oleh api, tetapi keharusan moral seperti itu, 
tidak dapat didasarkan pada suatu hak yang saya akan perlakukan 
kepadanya. Sekali lagi, saya dapat merasakan kewajiban yang kuat 
untuk mendukung suatu partai politik, yang mungkin meningkatkan 
pajak saya, untuk tujuan bagi menata kembali keseimbangan antara 
kekayaan dan peluang dalam masyarakat dan/atau meningkatkan 
layanan-layanan publik untuk keadaan yang merugikan; tetapi 
secara sama kondisi merugikan bagi yang tidak mempunyai 
hak yang dapat memaksa komitmen itu terhadap partai saya. Ini 
berdasarkan alasan-alasan bahwa teori-teori kalangan komunitarian 
dan sosial yang lain menghormati pandangan-pandangan kalangan 
liberal – tanpa bergantung pada berbagai apresiasi terhadap bantuan 
dari hak-hak di atas kewajiban-kewajiban – seperti menghindarkan 
konsepsi-konsepsi subtansial secara normatif dari komitmen moral 
dan sipil. Kata kunci kita akan nampak untuk menjadi keterpaduan, 
pemeliharaan dan tumbuh-subur terhadap apapun yang disebut 
berharga pada masyarakat sipil, tergantung pada penanaman nilai-
nilai moral dan sosial serta komitmen-komitmen adalah tidak 
dilelahkan oleh kewajiban-kewajiban untuk respek terhadap hak-
hak.

C. Komitmen Moral melampaui Respek untuk Hak-hak
Namun demikian, apakah yang dapat menjadi sumber 

normatif dari komitmen-komitmen dan nilai-nilai moral, jika ia 
tidak dalam kewajiban-kewajiban yang ketat terhadap prinsip-
prinsip universal yang terhormat bagi kalangan deontologis 
liberal? Satu jawaban yang masuk akal adalah bahwa nilai-nilai 
itu memiliki asal-usul dalam kultur manusia. Jadi, selagi itu benar, 
bahwa tidak semua masyarakat sekarang maupun dahulu, atau yang 
menjadi masyarakat-masyarakat sipil dalam pengertian demokrasi-
demokrasi kontemporer, adalah benar bahwa mereka memiliki 
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semua kultur-kultur yang lebih atau kurang dikembangkan, bahwa 
banyak dari nilai-nilai pada masyarakat sipil sehari-hari sekarang, 
dibentuk oleh berbagai kultur pra-sipil tradisional, dan bahwa tiap 
kultur sering bercita-cita, untuk cita-cita moral subtansial yang lebih 
jauh ketimbang cita-cita moral yang secara umum dikehendaki 
oleh para warga negara liberal modern. Telah dikemukakan, adalah 
bukan kurang jelas bahwa dengan memandang terhadap isu dari 
basis normatif masyarakat sipil  tidak sedikit dalam kondisi-kondisi 
pluralisme kultural  tiap pandangan-pandangan moral tradisional 
dapat juga muncul problema. Pertama, mereka mungkin justru 
menjadi problema, karena mereka terlalu menuntut: meskipun 
seseorang dari kultur religius tertentu mungkin dibesarkan 
untuk percaya bahwa perilaku fitnah dan zinah adalah salah 
secara absolut, perilaku demikian dapat menjadi persoalan yang 
susah untuk larangan legal bagi orang-orang yang tidak percaya 
dengan Tuhan atau orang yang mungkin memandang perkawinan 
sebagai suatu kontrak sipil yang dapat dilarutkan. Kedua, nilai-
nilai tradisional mungkin tidak cukup menuntut kepada kaum 
liberal  jika, dikatakan, dibangun di atas bentuk-bentuk tribalisme 
(kesukuan) yang memerintahkan sikap-sikap superioritas rasial 
atau bahkan penganiayaan terhadap orang-orang yang bukan dari 
sukunya sendiri. Hal demikian mungkin juga bahwa nilai-nilai 
dari beberapa subkultur secara sosial disfungsional dan brutal 
menjatuhkan kebaikannya secara singkat dari standar-standar 
minimal bagi respek interpersonal yang kita akan kehendaki untuk 
setiap hal yang berharga yang disebut asosiasi yang beradab.

Singkatnya, kesulitan untuk kalangan liberal dengan banyak 
moral tradisional atau komitmen-komitmen sosial adalah justru 
hanya dengan mereka yang tidak selalu cocok dengan kodifikasi 
deontik sebagai hak-hak atau kewajiban-kewajiban universal. Kunci 
pentingnya dari hak-hak adalah bahwa mereka mengabdi untuk 
memelihara dan menjaga kondisi-kondisi mendasar tertentu dari 
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keadilan dan menumbuh-suburkan terhadap beragam kepentingan-
kepentingan bagi pribadi; dari pandangan ini; hak-hak mengenai 
tugas-tugas butuh promosi yang luas dalam upaya menjamin bahwa 
respek para warga negara memberi judul terhadap semua kondisi-
kondisi dasar, bahkan di mana respek itu mungkin tidak menjadi 
bagian dari perangkat normatif dari suatu kultur lokal yang ada. 
Kalangan liberal modern cendrung untuk memandang nilai-nilai 
kultural lokal sebagai basis-basis normatif yang tidak reliabel untuk 
perundang-undangan liberal, untuk banyak alasan yang sama yang 
Kant (1967) memandang perasaan-perasaan dan kecendrungan-
kecendrungan pribadi adalah sumber-sumber yang tidak realibel 
bagi pertimbangan moral secara invidual yaitu, atas alasan-alasan 
bahwa mereka dilibatkan dalam alat-alat perlengkapan yang tetap 
berkekurangan, tidak berat sebelah dan/atau tidak memihak. Persis 
seperti, Kant, aturan moral akan menjadi satu yang dapat secara 
penuh ‘bersifat universal’ bebas, sifatnya, dari bias pribadi atau 
‘membela secara khusus’ jadi, bagi kalangan liberal, perundang-
undangan sipil butuh untuk dibentuk dari pendirian-pendirian tidak 
berat sebelah atau tidak memihak yang Rawls (1985) identikasi 
dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat dari ‘posisi 
orisinal’, atau dari belakang ‘selubung ketidaktahuan’.  Dari sudut 
pandang ini, secara kultural pembentukan disposisi-disposisi 
dan pernyataan-pernyataan dari karakter yang pada hari terakhir 
ini kalangan komunitarian biasa untuk mengidentifikasi dengan 
kebajikan-kebajikan moral, adalah diadakan untuk mencerminkan 
berbagai variabel nilai lokal yang tidak tepat untuk menjadi 
landasan baik hukum sipil maupun kebijakan pendidikan liberal.

D. Kebajikan dan Nilai-nilai yang Direvisi
Jadi, dalam menghadapinya, beberapa merasa bertentangan 

antara dispensasi-dispensasi sosial, sipil dan politik liberal 
didasarkan pada hak-hak dan tugas-tugas terhadap hak-hak respek, 
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dan kalangan komunitarian atau pendukung lain dari komitmen-
komitmen moral yang lebih subtansial terhadap kebajikan-kebajikan 
dan nilai-nilai lokal, bersandar pada prinsip-prinsip liberal sebagai 
sangat melemahkan dan/atau impersonal (tidak mengenai orang 
tertentu) kepada level yang diinginkan dari komitmen moral, dan 
kebajikan-kebajikan dan nilai-nilai sebagai sangat lokal dan khusus 
untuk digunakan sebagai mata uang yang lebih umum dari asosiasi 
moral dan politik tidak sedikit dalam kondisi-kondisi pluralisme 
kultural. Pada satu sisi,  suatu pelajaran bahwa respek kepada 
hak-hak orang lain adalah prakondisi secara logis dari beberapa 
alasan masuk ke dalam kontrak sosial yang mungkin menjadi 
cukup ketat dan abstrak untuk menjelaskan kepada banyak orang 
muda terutama sekali orang-orang yang kurang bersosialisasi, jika 
untuk semua itu, ada beberapa cara refleksi atau praktik moral (dan 
orang yang mungkin juga melihat bahwa mereka memperoleh 
secara material untuk waktu singkat dari berbagai manfaat dari 
partisipasi sipil). Pada sisi lainnya, itu dapat dibantah tidak tepat 
untuk mencoba memulai semua orang muda (di sekolah umumnya) 
ke dalam kebajikan-kebajikan subtansial yang lebih lokal, justru 
karena itu mungkin dirasakan sebagai mengindoktrinasi mereka 
ke dalam posisi-posisi moral kontroversial. Singkatnya, jadi cerita 
berlanjut, saya tidak dapat mengajar anak-anak untuk menjadi para 
warga negara yang adil dan wajar, tanpa mengajar mereka gagasan-
gagasan kontroversial tertentu dari keadilan, atau untuk menjadi 
berani tanpa mengajar mereka ide-ide tertentu yang bisa dibantah 
dengan keberanian. Ini yang dapat disangkal, namun demikian, 
bahwa dikotomi ini adalah lebih jelas kelihatan dari kenyataan; 
itu, sungguh-sungguh, berbagai kasus seperti itu yang sebenarnya 
bertentangan antara prinsip-prinsip universal dan nilai-nilai dan 
kebajikan-kebajikan lokal adalah sesungguhnya secara wajar tidak 
masuk akal.
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Untuk memperlihatkan terhadap beberapa polarisasi 
(pengutuban) itu, kita mungkin pertama, membicarakan keyakinan 
yang berkembang luas bahwa kalangan komunitarian atau etika 
lain dari kebajikan yang lain adalah berkaitan dengan karakter 
atau watak (disposition) daripada prinsip-prinsip rasional, (lihat, 
sebagai contoh, Flanagan, 1991). Karena itu sedikitnya dua respek 
yang signifikan di mana kebajikan-kebajikan dalam arusutama 
tradisi dari etika kebajikan secara jelas melibatkan pertimbangan 
untuk prinsip umum, berbagai tuntutan itu akan nampak sulit 
untuk dilanjutkan. Pertama, agak lebih luas, respek di mana etika 
kebajikan melibatkan referensi untuk prinsip, hal itu menghendaki 
beberapa dan semua watak yang menonjol secara moral untuk 
menjadi perintah, sebagai cara-cara antara perilaku-perilaku 
ekstrim yang tidak diterima dari kelebihan dan kerusakan afektif. 
Untuk meyakinkan, sejauh ini perilaku-perilaku ekstrim yang tidak 
diterima itu, mungkin menolak penentuan oleh beberapa aplikasi 
mekanis dari aturan-aturan umum, itu lazim etika kebajikan yang 
dipandang sebagai etika dari pertimbangan yang berlawanan, 
dengan etika ‘prinsip’ yang lebih deontik terhadap kewajiban 
dan  kegunaan. Tetapi itu akan menjadi jelas, meskipun refleksi 
etika kebajikan itu adalah benar-benar prinsip secara rasional  
dalam pengertian yang lebih luas: Sabar adalah orang-orang yang 
menghindari perilaku-perilaku ekstrim dari penyangkalan diri dan 
kegemaran, berani adalah orang-orang yang menjauhi perilaku-
perilaku ektrim dari ketakutan dan kesembronoan, dermawan 
adalah orang-orang yang menghindar dari perilaku-perilaku 
ekstrim dari kepicikan dan yang berlebih-lebihan, dan seterusnya. 
Namun demikian, ia juga akan menjadi jelas bahwa etika kebajikan 
adalah prinsip dalam pengertian yang agak lebih singkat, untuk 
mengikat beberapa perilaku moral agar dapat menjadi spesifik 
dalam bentuk preskripsi-preskripsi atau larangan-larangan mutlak.  
Jadi, sebagai contoh, Aristoteles (1925) mengemukakan perilaku 
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itu seperti zina, membunuh dan berbohong  menjadi selalu salah 
secara moral, kalangan etika kebajikan sekarang ini (seperti Geach, 
1977; Hursthouse, 1999) menuntut bahwa komitmen-komitmen 
terhadap preskripsi-preskripsi dan/atau larangan-larangan adalah 
kunci ciri-ciri struktural dari kebajikan dan kebajikan-kebajikan. 
Maksud ini kadangkala luput, karena kalangan etika kebajikan 
mungkin juga, seperti kalangan utilitarian, terkait dalam kasus-
kasus di mana terjadi konflik-konflik moral imperatif, dan itu 
tidak mungkin untuk dipatuhi seseorang tanpa tidak mematuhi 
yang lain, agen-agen berbudi luhur mungkin memiliki pilihan 
yang lebih kurang dari dua kejahatan barangkali, untuk contoh, 
untuk berbohong untuk menyelamatkan kehidupan (untuk ini, lihat 
Carr, 2003). Namun demikian, tidak seperti kalangan utilitarian, 
yang mungkin memandang pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan 
sebagai indikasi secara moral melalui konsekuensi-konsekuensi 
mereka yang bermanfaat, agen-agen etika kebajikan meskipun 
demikian melakukan untuk memandang mereka sebagai selalu dan 
tak terpisahkan salah.

Pokok di sini, bahwa arusutama tradisi kalangan Aristotelian 
terhadap etika kebajikan adalah tidak hanya suatu etika dari 
prinsip, tetapi etika dari prinsip umum, secara susah dapat menjadi 
terlalu ketat ditekankan dalam konteks debat-debat moral, sosial 
dan politik kontemporer yang selalu fokus pada kekhususan 
pertimbangan-pertimbangan dari agen-agen berbudi luhur (lihat, 
pada isu yang berkaitan, Kristjansson, 2005). Untuk, dalam hal 
ini, beberapa kekhususan adalah kontekstual secara luas. Ketika 
Aristoteles (1925) dan para penggantinya menuntut bahwa agen-
agen berbudi luhur adalah orang-orang yang bertindak pada 
waktu yang benar, dalam hubungannya dengan objek-objek hak,  
terhadap orang yang benar, dengan motif yang benar dan dengan 
cara yang benar, mereka menuntut bahwa hanya keadilan dan 
persahabatan (untuk contoh) mungkin diekspresikan berbeda 
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dalam kontek-kontek yang berbeda bukan  keadilan ditempatkan 
seluruhnya pada makna baru dalam konteks-konteks yang berbeda. 
Itu bukan mengikuti terhadap perlakuan berbeda dari para teman 
saya dalam kondisi yang berbeda, yang saya perlakukan satu atau 
yang lain dari mereka secara tidak adil sebab dengan tepat konteks-
konteks beragam dan kondisi-kondisi dari tempat persahabatan 
berbeda tuntutan atas kualitas dari asosiasi  interpersonal. Tanpa 
bergantung pada hal ini, namun demikian, agen berbudi luhur 
akan selalu dikehendaki menjadi teguh hati, mengontrol diri dan 
respek terhadap kebenaran, keadilan dan kebutuhan-kebutuhan 
dan perasaan-perasaan terhadap orang lain. Ini juga jauh dari jelas, 
berlawanan dengan apa yang beberapa hari terakhir kalangan 
komunitarian nampak memiliki keterkaitan, bahwa di sana dapat 
menjadi tidak mengajarkan kejujuran, kewajaran atau keteguhan 
hati yang tidak melibatkan prakarsa partisan ke dalam beberapa 
perspektif normatif  tertentu. Untuk menjadi yakin, ia secara umum 
terkait dengan watak-watak atau kebiasaan-kebiasaan berbudi 
luhur sebagai perolehan terbaik dalam konteks pembentukan 
kultur dalam mana ia merupakan contoh yang signifikan dari 
kebajikan-kebajikan di atas perlindungan orang tua; tetapi itu tidak 
diikuti, ini akan melibatkan penanaman keyakinan-keyakinan atau 
pandangan dunia lain dari para penjaga dalam pertanyaan. Dalam 
pelukisan layar yang terkenal dari kehidupan Mahatma Gandhi 
(Gandhi, Attenborough, 1982), orang suci dan negarawan adalah 
digambarkan sebagai mengajar seorang pembunuh Hindu terhadap 
orang tua anak Muslim bahwa ia akan mengadopsi anak dan 
mendidik anak itu sebagai Muslim. Tidak ada saran bahwa ia tidak 
akan mendidiknya untuk menjadi teguh hati, sabar, jujur dan adil: 
memang, implikasinya adalah hanya cara di mana keteguhan hati 
yang benar mungkin di sini diperlihatkan dan keadilan dipenuhi 
untuk orang Hindu untuk mendukung anak dalam sistem persaingan 
dari keyakinan.
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Dengan respek ini, akhir-akhir ini konsepsi-konsepsi 
kalangan komunitarian atau konstruksi sosial tentang kebajikan 
cendrung untuk mengaburkan urusan utama dari juara-juara 
etika kebajikan dari pertengahan abad ke 20 (Anscombe, 1981; 
Geach, 1977; Foot,1978; lihat juga Foot, 2001), yang dengan tepat 
mengusulkan alternatif kalangan naturalis dengan etika solipsisme 
dari kalangan moral non-kognitivisme (khususnya Hare, 1952) 
dan etika relativisme dari kalangan konsensualistisme neo-
Wittgensteinian moral (secara khusus Phillips & Mounce, 1969) 
hal yang pantas adalah respon-respon moral tidak hanya ekspresi-
ekspresi dari komitmen prinsip moral atau konsensus sosial lokal; 
tetapi disposisi-disposisi alamiah-umum atau universal-manusiawi 
yang cocok untuk adaptasi rasional bagi kebutuhan-kebutuhan 
dari berbagai kontek kultur lokal. Masih, ini mungkin berkaitan 
dengan hilangnya poin kunci kebajikan-kebajikan dari keteguhan 
hati, sabar, kejujuran dan keadilan tetap akan dikehendaki dalam 
berbagai atau kontek lain dari komitmen normatif: ringkasnya, 
itu mungkin menjadi tuntutan bahwa anak lelaki yatim dari 
episode Gandhi tetap akan menghendaki disposisi-disposisi moral 
dalam berbagai kondisi dari nilai Muslim, Hindu atau yang lain  
daripada di dalam tidak kondisi dari semua itu. Tetapi selagi level 
pada poin ini, nampak kurang lebih dari benar secara sederhana 
karena kebajikan-kebajikan adalah ciri-ciri dari karakter yang 
berkaitan dengan pilihan moral,  itu sukar untuk dilihat bagaimana 
ia mungkin ditanamkan atau diperlihatkan sebagai bagian dari 
berbagai perspektif normatif poin ini nampaknya dengan ramai 
terlalu ketat menekankan terhadap perspektif-perspektif teorisi 
sosial yang memberikan definisi sosial lokal secara radikal terhadap 
kebajikan-kebajikan. Memang, ia jauh dari jelas bahwa ketaatan 
terhadap beberapa nilai atau prinsip tertentu adalah diperlukan 
atau memadai bagi kemahiran untuk kebajikan-kebajikan dari 
kewajaran atau keadilan.



67

Pertama, kemahiran dari perangkat tertentu untuk nilai-
nilai moral adakah jelas tidak memadai untuk karakter berbudi 
luhur, karena satu mungkin baik diberikan untuk dianut cukup 
secara dogmatis terhadap prinsip-prinsip khusus dari keadilan, 
dan masih kurang untuk kebajikan dari keadilan yang dibutuhkan 
bagi mempertegak prinsip-prinsip itu. Jadi, sebagai contoh, 
perilaku berkemauan lemah dan bermaksiat Katolik Roma dapat 
dikatakan untuk dianut,  dengan sungguh-sungguh, terhadap nilai 
yang berhubungan dengan kesetiaan perkawinan  tanpa secara 
benar-benar memiliki kebajikan dari kesetiaan; itu sungguh pasti 
akan menjadi ketentuan yang tidak masuk akal untuk menuntut 
bahwa kekurangan kebajikan itu, seseorang, oleh karena itu tidak 
terikat untuk menganut terhadap suatu  nilai. Kedua, meskipun 
ini tidak dapat disangkal banyak yang suka mendebat, ia jauh 
dari jelas, mengapa seseorang tidak dapat mendidik menjadi 
orang yang teguh hati atau adil tanpa ketaatan terhadap beberapa 
sistem nilai tertentu pada apa saja dari sejumlah bentuk dogmatif 
secara normatif. Tentu, ia mungkin akhirnya yang menjadi tanda 
dari agen-agen kewajaran, keadilan atau toleran bahwa mereka 
dengan layak terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan moral 
yang berbeda secara pantas dengan cara yang diakui oleh kalangan 
teorisi liberal. Karenanya, jika saya benar-benar ingin menanamkan 
kebajikan-kebajikan keadilan dan kewajaran bagi keturunan saya, 
itu mungkin hanya menjadi lebih tepat untuk menumbuhkan 
mereka dalam iklim agnosticisme (suatu pandangan filsafat bahwa 
suatu nilai kebenaran dari suatu klaim tertentu yang umumnya 
berkaitan dengan teologi, metafisika, keberadaan Tuhan, dewa, dan 
lainnya yang tidak dapat diketahui dengan akal pikiran manusia 
yang terbatas) liberal yang tidak ada unsur prasangka, atau 
sedikitnya terbuka terhadap berbagai pandangan-pandangan yang 
normatif. Pasti, itu semua tidak jelas bahwa komitmen terhadap 
perangkat ini atau itu dari nilai-nilai pada semua peristiwa dalam 

Akar-akar Moral dari Kewarganegaraan; Rekonsiliasi Prinsip dan Karakter dalam Pendidikan...



68

Sarbaini & Fatimah

beberapa pengertian partisan yang ekstrim adalah dibutuhkan 
untuk menanamkan atau mempraktikan kebajikan, atau mengapa 
kita akan merasa memaksa untuk mengatakan bahwa beberapa 
konsepsi lokal dari keadilan (X) akan dipandang sebagai kebajikan 
yang berbeda dari beberapa konsepsi tandingan (bukan X atau Y). 
Tentu, mengajukan cara ini, secara jelas sukar merubah terhadap 
berbagai pengelakan daripada istilah ‘keadilan’, yang kadangkala 
diperkerjakan dengan mengacu kepada konsepsi spesifik dari 
perlakuan kewajaran, tetapi pada pihak yang lain mengacu pada 
disposisi karakter tertentu. Tetapi dalam pengertian  dispositional 
dibanding dengan pengertian substansial normatif dari keadilan, ia 
sungguh pasti tidak masuk akal untuk mengharuskan bahwa apa 
saja prakarsa secara praktis ke dalam konsepsi ini kepada kewajaran 
akan diperlukan hasil suatu kebajikan yang berbeda dari prakarsa 
sampai kepada seseorang.

Tentu saja, ia nampak natural untuk daya penarik kepada 
gagasan dari kebajikan, untuk menjelaskan sesuatu yang dapat 
muncul, sebaliknya tidak dapat dipahami; yakni, perubahan agen 
moral dari satu perangkat standar-standar etika kepada yang lain. 
Kita mungkin mencoba  untuk menjelaskan mengapa para agen yang 
didukung melalui didikan religi-religi tertentu mempertahankan 
bahwa keadilan adalah terbaik untuk dilaksanakan melalui ketaatan 
yang tepat terhadap prinsip-prinsip tertentu (memerintahkan 
larangan yang ketat atas perceraian, pencelaan moral terhadap 
homoseksual atau pengasingan dari kasta orang rendahan menurut 
dugaan orang) mungkin belum diberikan untuk menolak norma-
norma itu dalam menyokong bagi orang-orang lain, dengan tepat 
dalam istilah dari pengakuan mereka bahwa nilai-nilai itu adalah 
mendalam perselisihannya dengan beberapa gagasan dari keadilan 
yang dibentuk dalam keterangan dari refleksi berikut. Agen-
agen melakukan dengan tepat konversi-konversi moral tanpa 
perlu melalui berbagai perubahan terhadap karakter moral dasar. 
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Dari pandangan itu, dapat disangkal bahwa bahasa dari karakter 
kebajikan dan berbudi luhur menawarkan peredaran lintas-kultur 
yang siap dapat dimengerti dari evaluasi moral yang dilaksanakan 
dalam kenyataan yang memutus variasi-variasi bentangan lokal 
dari prinsip moral: Saya mungkin menilai seorang pengusaha toko 
Muslim atau duta besar Cina untuk menjadi orang baik atau jahat 
secara moral, dalam istilah yang kurang dari apakah ia benar-benar 
yakin, dalam istilah yang lebih dari disposisi-disposisinya terhadap 
kejujuran atau ketidakjujuran, kewajaran atau ketidakwajaran, 
teguh hati atau pengecut. Banyak kesamaan juga terlihat dalam 
menerapkan asesmen moral dari (milik seseorang atau orang lain) 
kultur-kultur, yang juga sering kebajikan secara etika dievaluasi 
apakah adil atau tidak adil, baik hati atau bengis, toleran atau tidak 
toleran, sabar atau tanpa pengendalian diri.

E. Prinsip dan Komitmen Etika Kebajikan 
Hingga sejauh ini, akan nampak bahwa sementara kualitas-

kualitas moral dari karakter, secara umum mengacu kepada, 
seperti kebajikan-kebajikan, membawakan atau konsisten dengan 
nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral (liberal atau yang lain) seperti 
kejujuran, keadilan, loyalitas, dan integritas, juga lebih banyak 
daripada mereka, seperti nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang 
sejauh ini, seperti mereka membawakan komitmen-komitmen 
dan disposisi-disposisi positif untuk bertindak secara jujur, adil, 
loyal dan teliti. Poin-poinnya adalah signifikansi yang tertinggi 
untuk mempromosikan dengan layak kewarganegaraan moral 
dalam demokrasi-liberal atau negara-negara lain. Pertama, dengan 
memandang terhadap yang dibawakan oleh kebajikan-kebajikan 
dari nilai-nilai moral umum: jika itu benar bahwa kebajikan-
kebajikan bukan tambatan untuk berbagai sistem normatif tertentu 
jadi ia dapat menjadi orang Komunis dan ateis yang jujur, adil dan 
teguh hati, dan orang Katolik dan Hindu yang tidak atau kurang  
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jujur, adil dan teguh hati  itu tidak dapat atau belum menjadi kasus 
bahwa perilaku berbudi luhur adalah konsisten  dengan beberapa 
perangkat dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip. Jadi, meskipun 
kualitas-kualitas itu dari karakter mungkin ditanamkan dalam 
berbagai kondisi dari pendidikan religi atau moral lain, ia pasti 
berupa kondisi-kondisi normatif dalam mana kebajikan-kebajikan 
tidak dapat dididikkan; itu kelihatannya sukar dalam berbagai 
pengertian yang makna, sebagai contoh, untuk membicarakan 
kebajikan-kebajikan Nazi, Ku Klux Klan atau Mafia layak untuk 
memperluas wawasan itu yang secara kuat konsisten dengan 
kejujuran, keadilan, sabar dan perasaan keharuan. Jadi, meskipun ia 
mungkin sungguh-sungguh kebajikan-kebajikan Katolik, Muslim 
atau Humanis, ia bukan kebajikan, karena ia ditetapkan oleh dan/atau 
konsisten dengan pandangan-pandangan nilai khusus; berlawanan, 
pandangan-pandangan yang secara moral diterima, hanya sejauh ia 
konsisten dengan kejujuran, keadilan, sabar dan disposisi-disposisi 
kebajikan kunci. Kebalikannya dengan pandangan kontemporer 
yang meluas, kebajikan-kebajikan dengan baik dipertimbangkan 
sebagai regulatif dari perspektif moral substansial, lebih dari 
sebaliknya.

Ringkasnya, arusutama etika kebajikan dari Aristoteles 
hingga sekarang dipelihara, ditanamkan pada pemahaman 
kebajikan-kebajikan konsepsi umum yang beredar bagi evaluasi 
moral yang objektif, tetapi berada pada inti dari beberapa dan 
semua pengembangan pribadi dan kewarganegaraan yang 
bertanggungjawab bermanfaat menggarami mereka. Kesulitan 
dengan berbagai variasi etika kebajikan kalangan komunitarian 
bahwa kebajikan-kebajikan dibuat relatif dengan menandingi 
tradisi-tradisi sosial adalah bahwa mereka kemungkinan mengambil 
risiko beberapa validasi moral terhadap sebagian terbesar perilaku 
kejam sekali dan menjijikan, baik masa dulu atau sekarang, secara 
kultural memberikan sanksi terhadap perilaku manusia – untuk hal 
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ini, memang dianjurkan bahwa orang-orang yang menolak untuk 
mengakui sekalipun kepahlawanan primitif atau kaum bangsawan 
Homeric atau ritual pembunuhan Aztec atau siksaan adalah bersalah 
pada moral kolonialisme atau parokialisme. Sekali lagi, berbagai 
pandangan itu akan terlihat menjadi perselisihan dengan kebajikan 
arusutama dari zaman purbakala yang klasik hingga sekarang. 
Dalam tradisi etika itu, di sana tidak dapat menjadi keteguhan 
hati yang asli dalam pencarian  tujuan-tujuan yang tidak adil dan 
hebat (Geach, 1977), dan pejuang Homeric yang mengambil risiko 
kehidupannya meletakkan para perempuan dan anak-anak dengan 
pedang demi  ketamakan untuk barang rampasan, balas dendam 
atau sadisme belaka, jauh dari memperhatikan bentuk alternatif 
secara etika dari kebajikan, adalah wajar dengan jelas pelaku 
buruk dari  kejahatan.  Memang, di sini ketat untuk menghindari 
kesimpulan Elizabeth Anscombe’s (1981) akhir-akhir ini terhadap 
perbedaan sekalipun berkaitan dengan isu bahwa beberapa dan 
semua argumen berlawanan dengan bukti yang lebih banyak dari 
perasaan merusak ketimbang perbaikan moral.

Pada tempat kedua, bagaimanapun, kewarganegaraan 
demokratis liberal (atau yang lain) yang bertanggungjawab, tidak 
dapat hanya menjadi persoalan dari respek yang tidak tetap untuk 
secara abstrak memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban, 
tetapi membutuhkan juga untuk menjadi komitmen-komitmen 
seperti kejujuran, keadilan (kewajaran, toleransi), sabar, teguh 
hati, keharuan. Tetapi meskipun kualitas-kualitas membutuhkan 
pendidikan dan pelatihan (seperti Aristoteles merawat), dan 
sementara inisiasi, itu mungkin pengganti terbaik pada kondisi-
kondisi di mana di sana ada beberapa lokal yang konsisten 
(keluarga atau komunitas) yang komitmen terhadap seperangkat 
nilai-nilai yang spesifik atau sistem religi atau kultur lain, itu tidak 
sedikit diikuti bahwa kebajikan-kebajikan individu adalah suatu 
waktu dan untuk selalu ditentukan oleh inisiasi  dan inisiasi, untuk 
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meyakinkan, inisiasi tidak akan kemudian menjadi mungkin bagi 
individu untuk berubah kepada perspektif nilai yang lain. Atas 
kebalikan itu,  hanya sebagai yang akan diharapkan oleh orang-
orang yang memperoleh kebiasaan-kebiasaan dari kejujuran, 
kewajaran, dan pikiran terbuka, untuk menjadi sedikitnya terbuka 
bagi pengembangan, jadi kita mungkin juga sangsi apakah orang-
orang yang berpegang teguh secara dogmatis terhadap keyakinan-
keyakinan dan nilai-nilai dalam mana mereka diprakrasi pertama  
tanpa kesediaan untuk mempunyai beberapa pertanyaan tentang 
keyakinan-keyakinan itu mempunyai beberapa pengertian 
signifikan yang diperoleh seperti kualitas-kualitas dari karakter 
berbudi luhur.

F. Etika Kebajikan dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Kita sekarang akan membicarakan sesuatu tentang implikasi-

implikasi dari berbagai pandangan teoritis untuk praktik dalam 
Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam ruang yang tersisa ini, 
beberapa mungkin ditujukan pada tiga hal pokok : (1) praktik 
Aristotelian; (2) pemodelan dan pemberian contoh moral; dan 
(3) sumber-sumber cerita dari praktik kearifan dan pendidikan 
emosional.

Dimulai dengan (1), yang telah dikenal baik dengan etika 
Nicomachean, Aristoteles menuntut bahwa penanaman kebajikan 
moral sedikitnya pada awalnya adalah persoalan pelatihan dan 
pembiasaan: orang menjadi berani dan persis, banyak seperti 
orang yang datang menjadi tukang bangunan yang baik atau 
musisi – sebagian besar melalui praktik. Namun demikian, 
itu mungkin tidak amat bermacam-macam bagi ciri-ciri yang 
ditekankan Aristoteles dalam praktik untuk perhatian utama 
dengan penanaman kesederhanaan dasar atau pengendalian-diri 
(self-control). Memang, dari pandangan pra-teoritis atau akal-
sehat, nampak sulit untuk melihat bagaimana anak-anak atau 
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orang muda mungkin memperoleh kebajikan-kebajikan yang 
kompleks dari praktik kearifan, keadilan dan bahkan keteguhan 
hati, dalam ketiadaan dari berbagai kadar yang tepat dari kontrol 
terhadap hasrat-hasrat, nafsu-nafsu dan selera-selera. Berhadapan 
dengan itu, bagaimanapun, jaman sekarang tumbuh level-level dari 
kegemukan, kehamilan remaja, penyakit disebarkan secara seksual, 
penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, dan kekerasan jalanan 
oleh pemabuk dalam banyak hal dikembangkan secara ekonomi 
dan kebebasan politik termasuk di Inggris akan mengesankan 
meluasnya pengabaian terhadap penanaman disiplin diri (self-
discipline) di rumah-rumah, sekolah-sekolah dan kondisi-kondisi 
lain dari pendidikan. Memang, hal demikian tidak dapat membuat 
banyak kesangsian bahwa kecendrungan-kecendrungan itu adalah 
digerakkan oleh berbagai kecendrungan-kecendrungan sosial 
dan kultural sekarang yang termasuk, di samping orang tua yang 
tidak bertanggungjawab, sama dengan eksploitasi komersial yang 
tidak bertanggungjawab seperti kultur kekerasan, seksualitas dan 
penyalahgunaan obat-obatan melalui industri hiburan populer, 
terus meningkat akses terbuka terhadap pornografi, narkotika 
dan alkohol, dan contoh kecil atau tidak positif pada bagian dari 
beberapa selebritas musik popular dan olahraga terhadap banyak 
orang muda yang digambar sebagai model-model peran.

Sementara itu banyak kesepakatan tentang kegawatan 
(gravity) sosial dan kultural dalam situasi itu dan tentang efek 
menghancurkan dari keadaan ini terhadap kehidupan generasi-
generasi secara berturut-turut dari orang muda ini juga banyak 
ketidaksepakatan tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Namun 
demikian, meskipun secara wajar jelas bahwa banyak problematik 
perilaku sosial di sebagian orang muda dan tidak juga orang 
muda secara langsung dikaitkan dengan kontrol-diri yang rendah, 
akan nampak juga beberapa menjadi enggan secara bebas untuk 
mengakuinya dan memang, panggilan untuk disiplin lebih besar 
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dari unsur-unsur konservatif secara politik dan religi yang cocok 
untuk dicemoohkan sebagai hal yang berpikiran picik atau menekan. 
Sebagaimana kita perlihatkan dalam tulisan ini, bagaimanapun, 
sejauh ini adalah mungkin untuk tidak menghubungkan maksud 
kebajikan beradab sebagai disiplin-diri secara pribadi sebagai 
lapisan tanah keras kebajikan dari berbagai agenda religi atau politik 
yang konservatif  berbagai reaksi itu cukup fatal menghilangkan 
maksud moral kunci. Respon-respon itu gagal untuk mengakui 
seperti Aristoteles dan pengikut kebajikan beradabnya yang lebih 
terkini telah menghargai  bahwa bukan prinsip-prinsip dan praktik-
praktik sosial yang tidak konsisten dengan atau mendasarkan pada 
disposisi-disposisi fundamental terhadap kontrol-diri yang tepat dan 
perhatian terhadap diri dan orang lain dalam menyoroti refleksi yang 
bertanggungjawab, dapat menimbulkan terhadap tumbuh-suburnya 
manusia secara individu dan sosial. Secara ringkas, seseorang tidak 
menjadi seseorang fundamentalis religi yang fanatik untuk melihat 
bahwa tumbuhnya keturunannya untuk menjadi orang-orang yang 
tidak cakap untuk beberapa pengendalian secara teratur terhadap 
instink-instink dasar dan selera-selera mereka, tetapi berakibat 
pada kesejahteraan mereka, seperti juga pada berbagai masyarakat 
yang mereka mungkin menjadi anggotanya.

Selain itu, adalah penting untuk mengapresiasi bahwa 
kontrol-diri tidak membutuhkan  sungguh tidak akan membantu 
perkembangan melalui penekanan atau kekerasan. Dalam 
menyoroti hal ini, untuk memastikan, pendirian dari politik 
otoritarian atau hak religius dan liberartarian kiri mengusulkan 
sesuatu terhadap dikotomi palsu. Di sini, seperti yang sering, 
etika Aristoteles memperlihatkan kepada kita bahwa kebajikan  
bahkan dalam kasus dari kebajikan-kebajikan itu dari kontrol-
diri sebagai kesederhanaan adalah tidak sama seperti pengawasan 
diri, dan tidak akan mengandung arti sebagai fungsi dari keketatan 
atau penekanan eksternal. Kebalikan, kebajikan-kebajikan adalah 
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berkaitan dengan pantas memesan selera-selera, instink-instink 
dan hasrat-hasrat dalam minat-minat dari kesehatan mereka 
secara individual dan ekspresi sosial, dan kebajikan adalah terbaik 
ditanamkan dalam iklim-iklim orang tua dan pendidikan yang 
positif untuk pengobaran semangat, cinta dan dukungan – di 
mana mekanisme psikologis dan pedagogis kunci akan nampak 
untuk menjadi pemodelan atau  pemberian contoh. Catatan dari 
Aristoteles untuk kebajikan di sini nampak secara umum konsisten 
dengan pandangan yang menghormati-waktu dari pendidikan moral 
sebagai persoalan untuk penataan latar oleh para orang tua dan para 
guru dengan contoh-contoh yang tepat dari pemikiran dan perilaku 
yan baik atau berbudi luhur untuk anak muda. Dari sudut pandang 
ini, perhatian utama dalam mengajar perilaku positif secara umum 
dan kontrol-diri secara khusus adalah bukan menemukan ‘teknik-
teknik’ disiplin moral untuk gangguan eksternal terhadap kaum 
muda, tetapi penanaman-diri oleh para orang tua, guru dan wali 
mereka sendiri yang lain untuk disposisi-disposisi moral positif. 
Jadi, jika kita membuat para warga negara untuk kaum muda, dan 
prasyarat bagi penduduk yang baik adalah karakter berbudi luhur, 
kemudian para wali dan guru dari kaum muda membutuhkan diri 
mereka sendiri untuk menjadi model-model bagi karakter baik itu.

Bagaimanapun,  dengan jelas, kebiasaan moral di bawah 
pengaruh dari pemberian contoh penasehat tidak dapat cukup untuk 
kebajikan, dan pertanyaan sekarang muncul dari apakah yang 
dapat diadakan untuk memberitahu agen yang berbudi luhur  dan 
karena itu warga negara yang berbudi luhur konsepsi dari karakter 
dan/atau moral yang berjalan baik. Bagi Aristoteles, kunci bagi 
pengembangan kebajikan secara penuh, untuk mana kebiasaan 
moral hanya dapat diperlakukan sebagai landasan,  terletak dalam 
penanaman bentuk tertentu  dari alasan atau pertimbangan yang 
mendalam. untuk mana ia mengacu sebagai phronesis atau kearifan 
praktis. Dalam etika Nicomachean, juga secara wajar tajam 

Akar-akar Moral dari Kewarganegaraan; Rekonsiliasi Prinsip dan Karakter dalam Pendidikan...



76

Sarbaini & Fatimah

dibedakan dari pengetahuan teoritis dan teknis, seperti perhatian 
dengan pertimbangan yang mendalam, pilihan dan keputusan 
berdasarkan terutama norma semata atau semacam moral. Tetapi 
ini masih melahirkan pertanyaan terhadap dasar-dasar rasional atau 
yang jelas dari berbagai alasan itu  dan ini juga suatu pertanyaan 
apakah kepentingan tertinggi untuk memahami kewarganegaraan. 
Untuk alasan moral praktis yang sering dipegang oleh para filosofi 
modern atau akhir-pencerahan sedikitnya oleh beberapa yang tidak 
menyangkal bahwa tuntutan-tuntutan moral apapun juga memiliki 
berbagai basis alasan untuk menjadi perhatian secara luas dan 
terutama semata dengan rumusan aturan-aturan umum dari asosiasi 
moral dan politik dan dengan pengembangan prosedur-prosedur 
untuk negosiasi yang wajar dan pantas terhadap kepentingan-
kepentingan sosial yang berlawanan. Dalam menjelaskan hal ini, 
PKn mungkin diadakan untuk persoalan utama semata bagi inisiatif 
ke dalam cara-cara diskursus publik yang berkaitan dengan rumusan 
aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang tak berat sebelah yang 
juga seperti Kant, satu dari arsitek-arsitek utama dari konsepsi 
alasan praktis, nampak memiliki gagasan – sui generis atau  sarang 
dari cara-cara lain untuk inkuiri (untuk hal paling akhir, diskusi dan 
kritikisme terhadap pandangan ‘tidak saling berhubungan’ itu dari 
refleksi politik, lihat Sandel, 1982, 1984; Mulhall & Swift, 1992). 
Ini dapat dan Saya pikir mengarah kepada konsepsi-konsepsi 
modern dari kewarganegaraan sebagai bentuk dari ‘grendel kunci’ 
tambahan bagi lazimnya kurikulum sekolah secara luas berkaitan 
dengan mempromosikan pengetahuan dari proses politik dan 
keterampilan-keterampilan partisipasi demokratis.

Namun demikian, walaupun Aristoteles menganjurkan 
kearifan moral dari kebajikan adalah secara formal dibedakan 
dari bentuk-bentuk (teoritis dan teknis) yang lain dari inkuiri, 
adalah jelas dengan sama bahwa ia tidak menganggapnya sebagai 
sungguh bebas dari bentuk-bentuk lain dan, sungguh, bahwa ia 
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mengadakannya dengan tepat dalam membutuhkan makanan 
melalui refleksi dan kontemplasi yang lebih luas, ia memandangnya 
seperti menyempurnakan kemuliaan dari kehidupan yang 
berjalan baik. Ini jelas dari Poetics Aristoteles, sebagai contoh, ia 
menganggap literatur dan seni imajinatif, tidak kurang dari studi 
bentuk-bentuk akademis seperti sejarah, sebagai sumber-sumber 
kunci bagi inkuiri normatif. Namun demikian, apresiasi Aristoteles 
terhadap literatur dan seni yang signifikan secara norma, sangat 
diperkuat oleh kalangan pendukung etika kebajikan baru-baru ini 
(untuk contoh, MacIntyre, 1981, 1987, 1992) yang mengemukakan 
bahwa pemahaman-diri manusia adalah secara fundamental 
bercerita: itu; singkatnya, hanya cara di mana agen-agen manusia 
dapat mendatangkan pemahaman yang tepat dari diri mereka 
sendiri sebagai tindakan yang memenuhi sebagai individu atau 
sosial sendiri dalam dunia adalah melalui cara-cara bercerita dari 
sejarah, mitos religi, literatur imajinasi dan seterusnya. Terhadap 
pandangan ini, juga dipertahankan oleh juara-juara utama 
pendidikan liberal dari sedikitnya abad ke 19 hingga hari sekarang 
(lihat, khususnya kebanyakan, Arnold dalam Gribble, 1967: 
lebih terbaru, Williams, 2002), literatur dan seni bukan sekedar 
pencarian-pencarian tak mengenai pokoknya atau tidak karuan 
secara pendidikan, tetapi bentuk-bentuk asli dari pengetahuan dan 
pemahaman dengan potensi yang sangat besar untuk pemahaman 
oleh manusia terhadap dirinya mereka sendiri dan hubungan-
hubungan mereka dengan orang-orang lain. Tetapi sekarang 
landasan terbaik untuk kearifan praktis dibutuhkan bagi penanaman 
moral atau budi luhur kewarganegaraan akan nampak menjadi 
pantas, bentuk dari pendidikan liberal yang secara tradisional 
memberikan kebanggaan untuk tempat seni dan kemanusiaan dan 
itu dengan tepat dianjurkan dengan fasih sebagai basis terbaik 
bagi kewarganegaraan moral melalui para pengritik baru-baru ini 
terhadap pendekatan-pendekatan-pendekatan yang lebih banyak 
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remedial atau ad hoc untuk pendidikan kewarganegaraan (lihat, 
khususnya, dalam kaitan ini: Pring, 1999; juga 2001).

Seni dan humanitas juga secara tradisional Saya pikir sudah pada 
tempatnya (lihat Carr, 2005) dipandang sebagai sumber kunci dari 
pendidikan emosional. Satu kesulitan mungkin dengan konsepsi-
konsepsi inkuri berdasarkan norma yang fokus pada rumusan 
aturan-aturan yang tidak mengenai orang tertentu (impersonal) 
dari asosiasi atau negosiasi tak berat sebelah penting sebagai 
suatu aturan-aturan yang dapat menjadi urusan-urusan manusia  
adalah bukan saja bahwa mereka mungkin gagal untuk melibatkan 
kepentingan-kepentingan dari yang akan menjadi warga negara-
warga negara, tetapi bahwa mereka yang amat abstrak dapat dan 
kadangkala menimbulkan perlakuan kekejaman-kekejaman yang 
tidak memihak. Sementara penerapan dari prinsip-prinsip yang 
tak berat sebelah (impartial) dan tidak mengenai orang tertentu 
(impersonal) mungkin dalam kondisi-kondisi politik yang benar 
mengarah kepada kewajaran dan keadilan distribusi yang lebih 
besar, ini dapat terjadi dalam kondisi-kondisi politik yang salah 
di mana para penguasa memandang yang dikuasai sebagai angka-
angka yang bisa dimanipulasi mengarah kepada ketidakadilan 
yang besar sekali, perbudakan dan tirani. Pada satu sisi, pendidikan 
yang berdasarkan norma etika untuk kewarganegaraan yang 
sukses menghindari berbagai perpaduan dari seni dan humanitas 
dengan agenda-agenda sempit dari politik-politik identitas lokal, 
ia tidak hanya potensi untuk membantu perkembangan komitmen 
yang sehat dan kuat terhadap cita-cita yang jelas penting bagi 
kewarganegaraan sejati – dan yang juga dianggap sebagai tujuan 
pendidikan dari pendidikan seperti (lihat De Ruyter, 2003)  tetapi 
mungkin juga mengakibatkan penanaman bentuk imajinasi moral 
yang memungkinkan semua dari kita untuk empati dan simpati 
dengan orang-orang lain dengan menempatkan diri kita sendiri 
dalam sepatu-sepatu mereka. Memang, melalui pendidikan dalam 



79

kewarganegaraan yang didasari pada perenungan terhadap dunia 
dan tempat kita melalui seni dan humanitas, kita mungkin masih 
berharap dengan kata-kata dari King Lear karya Shakespeare  
(3.4.33–34)‘tempatkan fisik . . . (dan) rasakan apa yang orang 
malang rasakan’

G. Pengakuan
Ini versi yang telah direvisi dan diperluas dari paper yang 

dipresentasikan pada konferensi karakter, hak-hak dan pendidikan, 
menjadi tuan rumah oleh Academia Sinica, Taiwan pada tahun 
2004. Saya amat berterima kasih kepada panita dari konferensi  
khususnya kepada Professor Jauwei Dan untuk undangan presentasi 
pada kesempatan itu. Versi revisi juga berhutang pada komentar-
komentar sangat membedakan dari dua penelaah anonim Journal 
of Moral Education.
 
Catatan
1. This much quoted comment on the fictitious nature of society 
was made by the British

Conservative Prime Minister, Margaret Thatcher, in the course of 
an interview by the UK
magazine, Women’s Own, under the title ‘Aids, education and the 
year 2000’, 31 October,
1987, pp. 8–10.
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BAB IV
Agenda Moral dari Pendidikan Kewarganegaraan4

Graham Haydon 
Institute of Education, University of London, United Kingdom

A. Kebingungan tentang Moralitas

Satu hal yang memicu saya adalah bahwa masyarakat 
kita sejauh ini sangat dibingungkan tentang pemikiran 

mengenai moralitas. Pada satu sisi moralitas cenderung kepada 
“personalisasi” moralitas (moralitas mempribadi): ke arah 
pemikiran bahwa seluruh moralitas merupakan pilihan individu 
atau bagaimana individu merasakan terhadapnya. Saya tidak 
berpikir bahwa istilah “relativisme” sering digunakan oleh para 
pengkritik terhadap kecenderungan itu, ia adalah label terbaik, 
tetapi saya tidak akan membantahnya di sini. Pada sisi lainnya, jika 
apa saja, yang meningkatkan penggunaan bahasa moral yang jelas 
dalam kehidupan publik; menyaksikan retorika Tony Blair tentang 
kampenya Kosova, ia mengunakan tidak hanya bahasa moral, 
tetapi juga istilah “moral” itu sendiri tentang perang. Apakah 
kamu sepakat atau tidak sepakat dengan pendiriannya -  itu bukan 
persoalan pribadi dari pilihan - untuk dibandingkan. Masih pada 
perbandingan yang sama terhadap moralitas adalah sering diterima 
dengan kecurigaan; seperti Paul Standish yang mengemukakan 
moralitas baru-baru ini:

4  The School Field, Volume X (1999), Number 3/4, pp.47-54
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“Untuk banyak sekali kata “moralitas” telah ternoda, 
mengesankan kebenaran yang kaku dari perilaku para 
pemenang, penindasan seksual (jika tidak ketergantungan), 
tunduk takut untuk melakukan penyesuaian, dan nada yang 
melemahkan semangat” (R.Smith dan P.Standish,eds. Benar 
dan Salah; Pendidikan Moral dalam Keseimbangan, Trentham, 
1977:50)
Ambivalensi, dua hal yang saling bertentangan itu dicerminkan 

dalam berpikir tentang Pendidikan Kewarganegaraan – seperti satu 
yang dapat dilihat melalui abstrak dari satu konferensi (Konferensi 
Kewarganegaraan untuk para Guru dan Peneliti, Institut 
Pendidikan, Universitas London, 7-8 Juli 1999). Untuk beberapa 
orang itu adalah jelas bahwa pendidikan moral dan Pendidikan 
Kewarganegaraan adalah saling berhubungan erat sekali; mereka 
akan membahas Pendidikan Kewarganegaraan secara sungguh-
sungguh secara independen terhadap segala sesuatu yang berkaitan 
seperti moralitas; untuk yang terakhir; jika pendidikan moral akan 
berada dalam semua kurikulum, moralitas barangkali akan menjadi 
beberapa bagian- seperti Pendidikan Pribadi, Sosial dan Kesehatan  
yang dilihat sebagai berhadapan dengan persoalan pilihan pribadi 
dan gaya hidup, bukan di antara pertanyaan-pertanyaan publik dari 
kewarganegaraan.

B.  Tanggung Jawab untuk Pendidikan Kewarganegaraan
 Jika saya benar bahwa berpikir sekarang memperlihatkan 

ambivalensi, bagaimana sebaiknya pendidikan merespon? Satu 
kemungkinan adalah mengabaikannya, ini tidak untuk melihat 
pendidikan sebagai mempunyai berbagai tanggung jawab untuk 
berbicara melanjutkan kebingungan. Tetapi pendidikan tidak 
akan melakukan persoalan-persoalan yang tentu saja penting 
untuk kewarganegaraan. Dalam beberapa pengertian, andil dari 
kewarganegaraan menghendaki nilai-nilai yang sama; namun 
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kewarganegaraan juga menghendaki bahwa kita memahami, 
toleransi, barangkali mendukung, terhadap perbedaan-perbedaan 
dalam nilai-nilai. Kita tidak dapat, sedikitnya bukan dalam 
memberikan penafsiran lebih lanjut, untuk mengatakan bahwa nilai-
nilai dalam pertanyaan tidak termasuk sesuatu moral. Dan jika kita 
membuat beberapa pilihan terhadap perbedaan publik/pribadi, kita 
tidak dapat mengatakan lebih lanjut bahwa moralitas membatasi 
perbedaan, apakah dengan sisi publik atau dengan sisi pribadi. 
Menghadapi hal demikian, kategori dari moral yang memotong 
lintas perbedaan publik/pribadi adalah hanya satu hal bahwa begitu 
banyak ruang untuk perbedaan-perbedaan dari penafsiran antara 
individu-individu dan antara tradisi-tradisi kultural dan religius. 
Suatu pendidikan yang bertujuan untuk rakyat yang terdidik adalah 
tidak dapat mengabaikan perbedaan-perbedaan itu. Maksudnya 
adalah Pendidikan Kewarganegaraan sebaiknya menempatkan 
moralitas secara jelas sebagai suatu topik, dan karena moralitas 
adalah pandangan-pandangan berkompetisi bahwa moralitas 
adalah persoalan dari pilihan pribadi, yang Tuhan berikan, 
moralitas juga adalah konvensi sosial, dan karena itu, moralitas 
harus didiskusikan. Catatan bahwa itu bukan hal yang sederhana 
menggemakan hal-hal yang sudah lazim bahwa di berbagai tempat 
dalam Pendidikan Kewarganegaraan isu-isu kontroversial akan 
didiskusikan, dan pandangan-pandangan berbeda dinyatakan 
tentang apa yang benar dan apa yang salah. Oleh karena itu, untuk 
apa yang saya bela, ia mungkin menjadi cukup penting bahwa isu-
isu moral nonkontroversial sebaiknya dihadirkan untuk; di mana 
ia disepakati, mengapa ia disepakati; di mana ia tidak disepakati, 
mengpa? Apakah wilayah-wilayah yang disepakati dan tidak 
disepakati oleh mereka sendiri memberitahukan kepada kita 
tentang moralitas?

Diskusi ini tidak akan berjalan dengan sendirinya mengarah 
kepada titik pertemuan; yang mungkin membuat semua perbedaan 
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menjadi lebih jelas. Hal demikian sejauh ini masih berjalan terus, 
saya pikir, sekali lagi. Jika kita ingin sama-sama hormat terhadap 
perbedaan-perbedaan, kita memiliki pemahaman terhadap 
perbedaan-perbedaan. Pada satu sisi, hal demikian mungkin 
menjadi kekuatan positif untuk digambarkan dari pemahaman 
bersama terhadap moralitas, dan diskusi dan pemahaman terhadap 
perbedaan-perbedaan tidak disampaikan di sini. Untuk mengulangi, 
saya membicarakan tentang pemahaman bersama, tidak hanya 
kesepakatan terhadap nilai-nilai tertentu, misalnya kesepakatan 
terhadap cara-cara tertentu terhadap perilaku yang salah. Ini adalah 
penafsiran bersama terhadap apa bentuk dari fenomena moralitas 
adalah seperti ketika para warga negara biasa atau politisi cenderung 
untuk tertarik terhadap moralitas dalam diskursus publik, mereka 
sedikitnya memiliki pemahaman saling bersama terhadap diskursus 
apa yang menarik itu.

Adakah beberapa prospek untuk pemahaman bersama itu? 
Terhadap hal demikian perlu ditambahkan pertanyaan yang lain; 
Apakah para guru membuat ide tentang moralitas? Apakah para 
guru akan memberikan persyaratan-persyaratan untuk Pendidikan 
Pribadi, Sosial dan Kesehatan dan untuk kewarganegaraan. Dalam 
berbagai persyaratan seperti mereka dalam bentuk draft pada saat 
ini, kata ‘moral’ muncul dari waktu ke waktu, tetapi tidak dengan 
penjelasan. Para pembuat draft mungkin memiliki asumsi bahwa 
makna moral sudah jelas. Jika saya benar, dan tidak dapat menduga 
bahwa pemahaman bersama secara umum melintasi para warga 
negara, kemudian kita tidak memiliki alasan untuk menduga moral 
juga melampaui para guru. Jadi bahkan, jika kita tidak meyakinkan, 
bahwa para warga negara secara umum butuh pemahaman bersama 
terhadap moralitas, kamu mungkin menerima, bahwa para guru 
butuh beberapa konsep bersama dan dapat dilakukan.

Tetapi dari mana konsepsi itu mungkin datangnya? 
Jawabannya tidak dapat, bahwa kita meyakinkan terhadap beberapa 
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pemahaman tertentu terhadap moralitas dan menempatkannya 
untuk menjelaskan kepada para guru, dan melalui para guru 
terhadap para warga negara secara umum – seperti jika ia satu 
pemahaman yang benar dan tidak dapat dibantah. Tidak satupun 
memiliki otoritas untuk melakukan itu. Bukan untuk para politisi 
atau para guru dalam sekolah-sekolah negeri untuk memutuskan, 
untuk contoh, bahwa pemahaman sekular alami terhadap moralitas 
adalah benar dan pemahaman berbasis religi salah, atau sebaliknya.

Hal ini akan membawa kita dalam jalan buntu, jika pemahaman-
pemahaman berbeda dari moralitas yang saling eksklusif. Pada 
satu sisi, ia mungkin menjadi peluang bagi para warga negara 
dalam masyarakat plural untuk bertemu pada pemahaman tertentu 
terhadap moralitas yang akan dapat dilaksanakan untuk tujuan-
tujuan publik tertentu, sementara tidak ingin menolak pemahaman-
pemahaman yang lain terhadap moralitas. Jika demikian, ia akan 
menjadi mungkin bagi Pendidikan Kewarganegaraan untuk secara 
aktif mempromosikan pemahaman tertentu terhadap moralitas, 
tanpa meniadakan atau merendahkan pandangan-pandangan yang 
lain.

C.  Konsepsi Moralitas
Saya pikir di sana tersedia bagi kita cara untuk memikirkan 

tentang moralitas yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan 
kewarganegaraan yang dibutuhkan darinya. Ia mungkin menjadi 
cara sepenuhnya yang sudah lazim untuk memahami moralitas; 
malahan untuk beberapa pembaca ia mungkin nampak sebagai cara 
yang jelas; tetapi yang penting, ia tidak akan nampak sebagai cara 
untuk semua orang. Ia mengungkapkan apa yang beberapa filosof 
namakan ‘moralitas dalam pengertian sempit’. Moralitas dalam 
pengertian ini adalah sistem dari batasan-batasan terhadap perilaku 
orang, yang memenuhi fungsi-fungsi sosial untuk melindungi 
kepentingan-kepentingan dari orang-orang lain. Dan yang bekerja 
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dengan mencegah kecenderungan-kecendrungan orang untuk 
berperilaku dengan cara-cara yang akan merugikan terhadap 
kepentingan-kepentingan orang lain (Ini adalah dimaksudkan 
sebagai cara untuk menangkap ide yang sudah lazim, bukan sebagai 
definisi teknis).

Ini adalah bidang yang mungkin datang ke dalam ide banyak 
orang tentang moralitas yang nilainya membuat tidak ada upaya 
untuk menangkap ide itu. Moralitas dalam pengertian sempit 
mengatakan tidak ada tentang apa yang kamu akan tuju dalam 
kehidupan, bagaimana kamu akan hidup, apa pilihan pribadi yang 
kamu akan lakukan, memberikan kamu respek terhadap batasan-
batasan tertentu terhadap merugikan orang lain. Dengan cara 
pelaksanaan itu terhadap moralitas adalah lebih serupa dengan 
hukum kriminal, tetapi ia adalah cara pelaksanakan yang kurang 
lebih formal; ia bukan dalam bentuk perundang-undangan, ia 
memuat sanksi-sanksi yang tidak formal, dan seterusnya. Kamu 
dapat mengatakan moralitas ada yang menjadi prioritas dalam 
bentuk ide-ide bersama ide-ide yang merupakan bagian dari 
diskursus publik, yang dapat berlalu dari satu generasi ke generasi 
yang lain, dan yang dapat disebut secara beragam oleh pikiran atau 
diserahkan ke dalam pembicaraan atau tulisan sebagai tuntutan-
tuntutan peristiwa.

D.   Apakah Bentuk Bahasa Moralitas
Dalam Nilai-nilai, Kebajikan-kebajikan dan Keketatan; 

Pendidikan dan Pemahaman Publik terhadap Moralitas (Blackwell, 
1999), saya telah banyak mengatakan tentang konsepsi moralitas 
dalam pengertian sempit, dan juga tentang bentuk bahasa moralitas 
yang terbaik diungkapkan. Barangkali cara yang jelas untuk 
mengungkapkan muatan dari moralitas dalam pengertian sempit 
adalah dalam istilah norma-norma, sebagai, petunjuk-petunjuk 
yang memberitahukan kepada orang untuk melakukan atau tidak 
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melakukan sesuatu (di sini saya memasukkan ide-ide di bawah 
‘norma’ adalah peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip, meskipun 
adalah juga penting perbedaan yang dibuat antara kedua hal 
itu). Dalam beberapa tulisan filosofis terkini bentuk bahasa yang 
ditantang adalah bahasa menarik yang mengacu kualitas-kualitas 
atau ‘kebajikan-kebajikan’ pribadi yang diharapkan. Dengan 
bahasa-bahasa yang berbeda dapat mengarah pada konsepsi-
konsepsi yang berbeda terhadap tentang apakah pendidikan moral; 
pendidikan moral yang menggunakan bahasa kebajikan-kebajikan 
ingin orang agar tumbuh-kembang dengan memiliki bentuk-bentuk 
kepedulian tertentu, memiliki motivasi dalam cara-cara tertentu; 
ringkasnya, menjadi seseorang dari satu bentuk ke bentuk yang 
lain. Pendidikan moral berjalan dengan bahasa  norma-norma, 
menjadi prioritas yang ingin diberikan oleh pendidikan moral 
sehingga orang sadar terhadap norma-norma dan akan tetap ada 
dengan mereka; memberikannya, adalah kurang penting dalam 
perasaan-perasaan dan motivasi-motivasi mereka. Sebagai contoh 
yang saya ikuti amat lama dalam suatu buku, dan memungkinkan 
diri saya melakukan beberapa penyederhanaan drastis di sini, 
jika pendidikan moral adalah penting bahwa orang tidak akan 
berperilaku secara keketatan, suatu moralitas menggunakan bahasa 
norma-norma yang akan mencoba untuk mencegah perilaku 
keketatan melalui peraturan ‘jangan melakukan keketatan’, suatu 
peraturan yang akan mengharapkan orang untuk patuh, bahkan jika 
mereka kadang-kadang merasa seperti melakukan keketatan. Suatu 
moralitas yang menggunakan sebuah bahasa kebajikan-kebajikan 
akan menjadi penting, bahwa orang tidak akan menjadi orang yang 
melakukan keketatan, ialah mereka tidak akan menjadi orang yang 
cenderung untuk melakukan keketatan, suatu bentuk dari perasaan-
perasaan dan motivasi mereka, dari pada tindakan-tindakan mereka 
secara langsung.
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Untuk masuk jauh ke dalam bahasan ini akan menempatkan 
saya sangat jauh dari argumentasi yang menjadi prioritas saya, 
marilah saya hanya mengatakan tiga hal tentangnya; (1) Saya 
berpikir bahwa bahasa norma-norma memiliki prioritas tertentu, 
jika kita membicarakan tentang moralitas dalam pengertian sempit. 
Bentuk moralitas ini bekerja yang menjadi prioritasnya dengan 
mempengaruhi, sering mengendalikan perilaku orang. Tetapi (2) 
tetap suatu moralitas yang dipahami dalam cara yang sempit adalah 
tidak mungkin untuk dapat berfungsi sepenuhnya dengan bahasa 
norma-norma, dan (3) begitu besar mendarahdaging dalam cara 
kita yang secara lazim berbicara bahwa kita mengacu terhadap 
kualitas-kualitas pribadi (berani atau pengencut, jujur atau tidak 
jujur, dermawan atau kikir, dan lain-lain) bahwa itu akan menjadi 
kecil di masa depan dalam berbagai upaya untuk membatasi 
moralitas dalam pengertian sempit hanya dengan menggunakan 
bahasa norma-norma.

E.  Moralitas yang dapat Melibatkan Warganegara
 Mengapa kita akan fokus, sebagai persoalan dari Pendidikan 

Kewarganegaraan, pada moralitas yang dipahami dalam pengertian 
sempit? Saya telah mengatakan bahwa bukan disebabkan dari 
beberapa argumen untuk keberadaan satu cara yang benar dalam 
memahami moralitas. Cukup yang penting adalah orang dalam 
masyarakat plural akan bisa sepakat bahwa apapun moralitas yang 
lain mungkin, apapun hal yang lain mungkin terhadap moralitas, 
paling sedikit kasusnya bahwa moralitas dalam pengertian 
yang saya jadikan acuan terhadap keberadaaannya adalah suatu 
fenomena atau institusi sosial. Ide-ide moral diwujudkan dalam 
kehidupan, dinyatakan dalam diskursus publik, termasuk dalam 
diskursus pendidikan, sering dalam bentuk norma-norma (‘jangan 
mengatakan kebohongan’, ‘tepati janji-janjimu’, dan lain-lain) dan 
itu tidak akan memuaskan untuk berpikir bahwa acuan terhadap ide-
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ide itu kadang-kadang sedikitnya membuat perbedaan terhadap apa 
yang orang lakukan, dan mengapa, seperti yang telah saya katakan, 
moralitas dalam pengertian ini dapat beberapa tingkat memenuhi 
pilihan yang sama untuk fungsinya seperti yang dilakukan hukum.

Apakah, untuk kewarganegaraan, adalah efek dari melihat 
moralitas dalam cara ini? Hal ini menempatkan moralitas dalam 
dunia publik, sehingga para warga dapat melatih diri mereka dari 
beberapa pengaruh. Moralitas dalam pengertian ini, menyatakan 
dengan benar-benar berada dalam dunia diskursus publik, secara 
jelas tidak terbatas dengan waktu, paling sedikit dalam beberapa 
aspek, berubah sepanjang waktu (di sini contoh-contoh yang jelas 
dalam wilayah perilaku seksual), dan perubahan dalam ditafsirkan 
dalam istilah-istilah operasional yang menjalankan moralitas. Tentu 
saja, banyak para warga negara secara individual, tidak melakukan 
banyak pengaruh pada seluruh perubahan yang mungkin datang 
darinya; dalam pengertian ini mungkin masih nampak pada individu 
bahwa moralitas (bahkan jika materi moralitas sekarang nampak 
berbeda dari lima puluh tahun yang lalu) adalah seperti jaringan 
yang ditempatkan di atas perilaku secara individual. Dan dalam 
cara itu nampak seperti, hanya seperti hukum; sebaliknya kita 
kembali kepada pemikiran bahwa itu semua datang dalam pilihan 
secara individual. Tetapi hukum adalah rentan terhadap perubahan, 
melalui proses yang jelas, sehingga para individu dapat menjadi 
terlibat di dalamnya. Melalui proses itu moralitas adalah sebagai 
institusi sosial, perubahan tidak begitu amat berbeda, pemikiran 
mereka tidak menjadi formal. Konsensus memiliki bagian yang 
dilakukan dengannya; moralitas sebagai institusi sosial tidak akan 
ada, tanpa sedikitnya terdapat beberapa konsensus yang disepakati 
masyarakat, dan tidak dapat berubah tanpa konsensus masyarakat. 
Tetapi mengingat dalam kasus hukum adalah proses yang dibentuk 
dari perubahan tergantung pada suara mayoritas, maka hal demikian 
bukan proses yang secara jelas menentukan perubahan dalam 
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moralitas. Sementara moralitas adalah konsensus terhadap norma-
norma moral tertentu, moralitas tetap dalam keadaan memaksa, 
hanya dalam pilihan terhadap cara, bahwa norma-norma moral 
dapat memaksa; ketika moralitas tidak memiliki konsensus, respek 
terhadap norma-norma cenderung jauh melemah atau moralitas 
ditempati oleh hal-hal yang lain.

 Saya akan menekankan bahwa melalui konsensus di sini 
saya tidak bermaksud sesuai dengan mayoritas; Saya maksud, 
paling sedikit secara idealnya, persetujuan dari setiap orang. Dalam 
praktek, tentu saja, kita tidak dapat mengharapkan konsensus dari 
setiap orang, barangkali tidak sama dengan apa yang mungkin 
nampak terhadap kita prinsip-prinsip moral yang lebih nyata. 
Apakah konsensus menempatkan kita dalam moral yang terlantar. 
Secara jelas, tidak. Moralitas sebagai suatu institusi yang ada 
dan memiliki kelembaman tertentu, jika kamu seperti bangunan 
konservatisme tertentu. Walaupun moralitas berubah, dan proses 
melalui mana moralitas berubah perlu tidak menjadi kabur. Orang 
dapat ingin tahu apakah norma-norma tertentu memenuhi fungsi 
bahwa moralitas (terhadap konsepsi yang saya gunakan di sini) 
adalah mengharuskan untuk memenuhi; mereka dapat menyatakan 
opini-opini tentang suatu persoalan; mereka dapat membahas 
relevansi norma-norma tertentu dalam situasi-situasi yang berlaku, 
dan begitu seterusnya. Suatu pilihan terhadap sesuatu yang 
bagaimanapun terjadi bagaimanapun, dan pilihan itu bukan amat 
berbeda dari cara hukum dapat dikritisi dan akhirnya dirubah. Apa 
yang saya bela adalah bahwa proses yang bagaimanapun terjadi 
akan menjadi sejauh mungkin transparan dan insklusif. Kita mau 
menginginkan orang dapat melihat diri mereka sendiri, bukan 
sebagai subjek terhadap kekuasaan asing yang dilabeli ‘moralitas’ia 
adalah bukan suatu pilihan dari pandangan pendidikan skeptisisme 
dan nihilisme  tetapi sebagai partisipan dalam moralitas.
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F.   Mengapa Setiap Orang akan Menerima secara Serius
Singkatnya, bahwa pandangan terhadap moralitas yang saya 

percaya bahwa Pendidikan Kewarganegaraan akan melakukan 
dengan baik untuk mempromosikan. Tidak disangsikan banyak 
pertanyaan mungkin tumbuh  tentangnya, dan saya duga bahwa di 
antaranya banyak yang akan menekankan ‘Mengapa setiap orang 
akan menerima moralitas, dengan pandangan terhadap moralitas, 
secara serius? Jika moralitas – sebagai adanya, pada saat ini, dalam 
masyarakat tertentu – mengatakan saya tidak melakukan sesuatu, 
mengapa saya akan menerima berbagai maklumat? Mengapa 
saya akan mengakui terhadap norma-norma yang berlaku dengan 
berbagai respek atau otoritas, jika saya mengakui bahwa moralitas 
(sedikitnya dalam sejauhmana mereka dinyatakan, diajarkan dan 
didukung) adalah konstruksi-konstruksi manusia sosial?

Saya memikirkan jawaban yang dapat diberikan terhadap hal 
yang sama terhadap jawaban untuk pertanyaan yang serupa tentang 
mengapa setiap orang akan memiliki berbagai respek terhadap 
hukum. Tentu saja, tidak setiap orang akan patuh dengan hukum, 
dan banyak orang mungkin melanggar hukum-hukum tertentu, jika 
mereka pikir mereka dapat menghindarinya; walaupun demikian, 
dalam sistem demokratis (dengan seluruh kekurangan-kekurangan 
dunia nyata demokrasi) adalah mungkin untuk merasakan suatu 
bagian dari masyarakat bahwa hukum adalah dibuat dan melalui 
dari suatu proses hukum dibuat. Orang yang merasa diri mereka 
sendiri dalam cara itu menjadi para warga negara adalah mungkin 
lebih menerima hukum secara serius. Saya pikir banyak kesamaan 
yang dapat dikatakan tentang moralitas sebagai institusi sosial. 
Adalah mungkin untuk orang merasa diasingkan dari moralitas 
(ini adalah semua hal yang kemungkinan besar, jika pengalaman 
mereka terhadap moralitas adalah sesuatu yang diteruskan, seolah-
olah di atas buku-buku dari batu, tetapi sesungguhnya melalui orang 
dengan kekuatan). Adalah juga mungkin bagi orang untuk merasa 
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sebagai bagian darinya (dengan seluruh keraguan dan kontroversi). 
Jadi yang mendasari tujuan untuk pendidikan dalam memahami 
moralitas telah menjadi sama seperti mendasari tujuan pendidikan 
untuk kewarganegaraan yang demokratis; yaitu orang akan mampu 
untuk melihat diri mereka sendiri adalah terpadu dengan moralitas, 
bukan meniadakannya.

G. Menggali Dimensi Moral dari Pendidikan 
Kewarganegaraan di Asia dan Pasifik
Dalam banyak masyarakat Barat terdapat tendensi, sedikitnya 

secara retorika, untuk memisahkan dimensi-dimensi moral dan 
kewarganegaraan dari Pendidikan Kewarganegaraan, dan dalam 
beberapa kasus mengeluarkan dimensi moral dari diskursus untuk 
menyiapkan para warga negara. Di Amerika Serikat, sebagai 
contoh, istilah “pendidikan moral” tidak digunakan secara atau 
untuk materi yang dibahas, meskipun elemen-elemen darinya 
ditemukan dalam proyek-proyek pendidikan sosial yang lain, 
seperti pendidikan karakter atau pendidikan nilai-nilai.

Namun demikian, sebagai dialog dan penelitian lintas 
masyarakat tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang meningkat 
dalam dua dekade terakhir, para sarjana mengidentifikasi 
perbedaan-perbedaan dalam penekanan menempatkan dimensi 
moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan lintas regional Asia-
Pasifik. Dalam banyak masyarakat penganut Konfusius, Islam 
dan Budha, sebagai contoh, menekankan dimensi moral pada 
Pendidikan Kewarganegaraan secara jelas, dan dalam beberapa 
kasus, menjadi inti.

Sementara kesadaran dari pembagian, atau barangkali lebih 
tepat bentangan peran pendidikan moral dalam masyarakat-
masyarakat demokratis telah diakui untuk beberapa waktu, 
terhadap pengetahuan kita untuk dimensi moral yang tidak digali 
secara mendalam dalam dialog lintas kultural.
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1. Dari Moral Individu ke Warga Negara Demokratis; Konteks 
Rasional untuk Pendidikan Kewarganegaraan Taiwan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah multidimensional 
dan terikat suasana dengan bentuk. Muatan dan wadah 
Pendidikan Kewarganegaraan beragam dalam waktu dan 
ruang, tergantung pada bentuk suasana-suasana sejarah dan 
politik dalam masyarakat. Pada masa lalu, karena pengaruh-
pengaruh ajaran Konfusius yang yang menjadi prioritas, tujuan 
pendidikan di Taiwan adalah untuk menanamkan kesusilaan 
dan kebajikan pada siswa dan itu amat penting untuk mengajar 
nilai-nilai etika dan moral kepada generasi muda. Hasilnya, 
Pendidikan Kewarganegaraan Taiwan menekankan secara 
jelas pada dimensi moral dan menggunakan pendidikan moral 
sebagai cara-cara untuk menanamkan para warga negara dengan 
kesadaran-kesadaran dan perilaku-perilaku moral. Pendidikan 
Kewarganegaraan juga peduli dengan mengembangkan 
kebajikan-kebajikan moral (seperti kepatuhan pada hukum, 
loyalitas, kesalehan anak, harmoni, dan perdamaian) dari para 
warga negara yang ‘baik’ dan mempromosikan hubungan-
hubungan kooperatif dengan pemerintah.

Mulai tahun 1990, Pendidikan Kewarganegaraan 
Taiwan mengadopsi pendekatan fleksibel dan terpadu untuk 
memecahkan kebutuhan-kebutuhan individu dan sosial dan 
untuk menanamkan kompetensi para warga negara dengan visi 
internasional. Berpikir kritis, pemecahan masalah, partisipasi 
warga, dan kepedulian sosial ditekankan lebih dari pembentukan 
nilai-nilai moral tradisional. Dimensi kewarganegaraan dari 
Pendidikan Kewarganegaraan nampak menikmati perhatian 
lebih dari dimensi moral. Namun demikian, konflik-konflik 
dan ketegangan-ketegangan ditemukan antara dua dimensi, 
membuat Pendidikan Kewarganegaraan lebih sebagai lapangan 
kontes dalam masyarakat Taiwan.
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2. Versi Politisasi dan Depolitisasi Pendidikan Kewarganegaraan 
di Hong Kong

Hong Kong adalah orang Cina, kota kosmopolitan di 
mana secara historis budaya Timur  bertemu dengan budaya 
Barat. Bagaimana pertemuan itu dicerminkan dalam lapangan 
Pendidikan Kewarganegaraan hari ini? Dalam membahas 
perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Hong Kong, 
dua kelompok yang berbeda diidentifikasi: pertama, mendukung 
versi depolitisasi dari Pendidikan Kewarganegaraan dengan 
fokus pada moralitas dan patriotisme. Kedua, mendukung versi 
politisasi, yang fokus dengan hak-hak politik dan hak-hak asasi 
manusia. Versi depolitisasi (menekankan moral dan patriotisme), 
memperoleh dukungan dari Pemerintah Administrasi Khusus 
Hong Kong dan kelompok konservatif, sementara versi 
politisasi (menekankan hak-hak politik dan asasi manusia) 
didukung oleh kelompok demokratis yang lebih kritis terhadap 
pemerintah. Para pendukung versi depolitisasi menyatakan 
bahwa pendekatan mereka adalah berlandaskan pada akar 
budaya Cina, Konfusius, dengan menekankan hubungan-
hubungan manusia, harmoni, spiritual dan sebagainya, dengan 
nada-nada tambahan moral yang kuat. Namun demikian, 
pandangan depolitisasi ini ditantang oleh orang-orang yang 
menyatakan bahwa budaya politik demokratis adalah esensial 
bagi perkembangan Hong Kong di masa depan. Di sini kita 
akan bertanya, apakah generasi muda akan disosialisasi ke 
dalam budaya politik berbasis norma-norma dan nilai-nilai 
tradisional, atau mengadopsi model berbasis akulturasi budaya 
dalam era globalisasi yang cepat. Setelah semua itu, budaya 
adalah tidak statis, tetapi cukup tinggal dalam jaringan nilai-
nilai, kebiasaan-kebiasan dan keyakinan-keyakinan, mampu 
untuk regenerasi diri. Barangkali beberapa bentuk dari versi 
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hybrid (cangkokan) dan eklektik (memilih dari berbagai 
sumber)  adalah lebih tepat.

3. Dimensi-dimensi Moral dari Pendidikan Kewarganegaraan di 
Thailand

Pendidikan di Thailand memiliki akar historis dalam 
pengajaran religius pada kuil-kuil Budha selama masa-
masa pramodern. Mengyang menjadi prioritas keberadaan 
sistem sekolah formal, belajar ditempatkan di kuil dan istana. 
Singkatnya, belajar ditempatkan di kuil (tempat spiritual), 
para guru adalah biarawan (figur-figur spiritual), dan belajar-
mengajar berbasis religius.

Periode modernisasi dan Pembangunan Pendidikan dimulai 
tahun 1978 di Thailand, dan berlanjut sampai sekarang. Dengan 
pengenalan skema Nasonal Pendidikan tahun 1977, kurikulum 
baru menetapkan pendidikan kewarganegaraan dan moral 
sebagai aspek-aspek spesifik yang diharapkan dari akal manusia, 
dan menekankan kejujuran, tanggung jawab, kebaikan, pikiran 
yang baik, rajin, keadilan. Sesuai dengan skema Pendidikan 
Nasional, tujuan itu adalah membuat para pelajar menjadi 
“warga negara yang bermoral dan berbudaya dengan disiplin 
dan tanggung jawab, dengan mental yang baik, dan sehat fisik, 
dan dengan wawasan demokratis”. Sesuai dengan Undang-
undang Pendidikan Nasional tahun 199, Bab 6 menyatakan 
bahwa pendidikan akan bertujuan untuk pengembangan secara 
penuh orang Thailand dalam semua aspek fisik dan kesehatan 
mental; kecerdasan; pengetahuan; moralitas; integritas; dan 
cara hidup yang diharapkan sehingga mampu hidup harmoni 
dengan orang lain. Tujuan itu menghendaki warga negara 
Thailand menjadi berbudi luhur, kompeten, dan bahagia.

Dalam mereformasi pendidikan tinggi, kerangka kerja 
Kualifikasi-kualifikasi Pendidikan Tinggi untuk Thailand 

Agenda Moral dari Pendidikan Kewarganegaraan
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telah dikembangkan dan dilaksanakan. Kerangka kerja itu 
termasuk menelusuri keluaran-keluaran belajar; pengetahuan 
perkembangan etika dan moral; keterampilan-keterampilan 
kognitif; keterampilan-keterampilan interpersonal dan tanggung 
jawab; komunikasi; keterampilan-keterampilan teknologi 
informasi dan numerikal; dan dalam lapangan di mana mereka 
relevan, keterampilan-keterampilan psikomotor. Oleh karena 
itu, dalam kasus di Thailand, kita melihat bahwa penekanan 
dimensi moral adalah jelas dan sentral dalam Pendidikan 
Kewarganegaraan
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BAB V 
Dimensi-Dimensi Moral Esensial dari Pendidikan 

Kewarganegaraan: 
Apa yang Sebaiknya Kita Ajarkan ?5

Linda Farr Darling

A. Pengantar; Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 
Pendidikan Moral
“Semua pendidik yang mengembangkan kemampuan untuk 

berbagi secara efektif dalam kehidupan sosial adalah moral” (John 
Dewey, 1916). Paper ini berakar dari premis bahwa Pendidikan 
Kewarganegaraan, kadangkala mengacu kepada pendidikan politik, 
yang merupakan bentuk pendidikan moral dengan seperangkat 
tujuan-tujuan tertentu. Terpenting di antara tujuan-tujuan itu adalah 
tujuan untuk belajar hidup bersama dengan orang lain. Tuntutan 
awal ini adalah sesuai dengan pernyataan bahwa filsafat politik 
adalah bentuk dari argumen moral (Nozick, 1989; Kymlicka, 
1990). Argumen moral dalam filsafat politik sering berkaitan 
dengan beragam interpretasi cita-cita etika yang orang hargai 
(seperti kemerdekaan dan keadilan) dan aplikasi dari cita-cita itu 
pada kasus-kasus dan perhatian-perhatian tertentu. Ketika dibawa 
ke dalam berbagai wilayah publik (seperti forum kebijakan atau 
pertemuan warga kota), argumen menjadi bagian dari komunikasi 
berkelanjutan antara para warga negara yang mencoba memahami 

5  In James and Ian Davies (Ed.).2008. Citizenship Education. Volume 2: The Purposes 
of Citizenship Education, Sage Library of Educational Thought and Practice. pp.74-
188
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satu dengan yang lain. Jika kita melakukan untuk hidup bersama 
secara damai dan wajar dalam masyarakat demokratis yang 
pluralistik, komunikasi seperti itu jelas penting, sebagai pencarian 
dari berbagai tujuan bersama dalam masyarakat.

Dilihat dalam keterangan yang serupa, Pendidikan 
Kewarganegaraan adalah (atau sebaiknya menjadi) tentang 
menyiapkan para warga negara yang secara konstruktif 
menggunakan argumen moral tentang bagaimana untuk hidup 
bersama, dengan kata lain, bagaimana berperanserta dalam 
berbagai aneka wilayah publik yang digolongan melalui beragam 
pandangan dan pemahaman. Walaupun terdapat perbedaan-
perbedaan antara keyakinan-keyakinan dan keinginan-keinginan 
orang, dalam perbedaan itu adakalanya akan berbagi tanggungjawab 
untuk menemukan dan selanjutnya berbagi kebaikan bersama. 
Berdasarkan pandangan itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah 
tentang belajar cara-cara hidup secara damai dan wajar dengan 
masing-masing orang lain, dalam menghadapi konflik kepentingan-
kepentingan dan nilai-nilai. Jadi pengujian berpikir terhadap cita-
cita etika dan praktik-praktik komunikasi yang konstruktif akan 
menjadi jantung dari upaya pendidikan ini.

Akan tetapi, banyak dari diskusi kontemporer tentang 
Pendidikan Kewarganegaraan menempatkan para pendidik 
dalam arah yang lain, terutama, tentang perdebatan di mana 
kesetiaan-kesetiaan orang secara politis seharusnya ditempatkan. 
Argumen-argumen antara pandangan-pandangan internasional 
(cosmopolitans), yang ingin menyiapkan para warganegara dunia, 
dan pandangan-pandangan nasional (nationalist), yang ingin 
mencapai sebagian besar tradisi-tradisi demokratis tertentu, hal 
yang membingungkan adalah  pertanyaan-pertanyaan yang lebih 
penting tentang apa yang para warga negara butuhkan untuk 
mengetahui dan mengapa. Pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan-
tujuan dari pemerintahan dapat secara langsung diarahkan kembali 
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pada disposisi-disposisi dan pemahaman-pemahaman yang 
dikehendaki untuk kewarganegaraan yang bertanggungjawab, 
atau kondisi-kondisi yang diperlukan untuk partisipasi yang 
efektif dalam banyak arena publik, di mana orang menemukan diri 
mereka sendiri di dalamnya. Saya yakin ini merupakan pertanyaan-
pertanyaan esensial, dan dengan beberapa pengecualian yang dapat 
dicatat (Callan, 1997; Seht, 1997; Vokey, 2001) yaitu yang jarang 
ditanya dengan pemikiran pendidikan.

Karena kepentingan yang berkelanjutan dalam kesetiaan 
politik, nuansa debat antara kalangan nasionalis dan kosmopolitan 
merupakan skema bagian pertama dari tulisan ini. Bahkan pada 
awal dari apa yang disebut sebagai era global yang baru, debat 
ini berlanjut untuk mengalihkan perhatian kepada hal nyata untuk 
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai awal berpikir kepada 
kumpulan praktik-praktik sosial dan politik. Hal ini bahkan 
meningkat sejak 11 September, sebagai orang yang dapat mengerti 
bahwa hal demikian merupakan perebutan dari ketegangan-
ketegangan yang meningkat antara bangsa-bangsa, wilayah-
wilayah, dan beragam ikatan (afiliasi) politik, keagamaan dan 
kultural.

Dalam bagian kedua, saya mengemukakan bahwa Pendidikan 
Kewarganegaraan akan dipandang sebagai pendidikan moral 
dengan perangkat tertentu dari akhir dalam tinjauan ini. Hal ini 
bukan dimaksudkan sebagai konsepsi baru, tetapi saya menyarankan 
berbagai cara di mana pandangan orang lain diucapkan dengan 
sejelas mungkin, selanjutnya dikondisikan untuk studi-studi 
dan investigasi-investigasi di kelas. Pembahasan saya termasuk 
argumen untuk mengajar tentang bentuk ketidaksepakatan moral 
sebagai cara untuk memahami pandangan-pandangan politik 
yang berlawanan yang disuarakan dalam forum-forum publik. 
Saya juga menyampaikan argumen untuk memelihara kebajikan-
kebajikan komunikatif yang diperlukan bagi pertimbangan-
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pertimbangan yang bermanfaat tentang urusan-urusan publik 
seperti distribusi yang adil dari manfaat-manfaat dan beban-beban. 
Saya menyimpulkan tulisan ini dengan beberapa contoh dari 
guru-guru dan siswa-siswa yang mempraktikan pendidikan untuk 
kewarganegaraan sebagai  usaha ketat kolaborasi di mana posisi-
posisi nilai yang saling berlawanan diuji, dan  kebajikan-kebajikan 
komunikatif, pada bagian ini, ditanamkan melalui pelibatan siswa 
dengan sejarah, kejadian-kejadian tertentu, literatur, dan drama.

B. Nasionalisme versus Kosmopolitanisme : Debat-debat 
Kontemporer
Sesuai dengan Kymlicka (1990), pandangan dari filsafat politik 

mengalami perubahan-perubahan mendasar dalam beberapa dekade 
terakhir, masukan sebelumnya yang kukuh menonjolkan suara 
pelan  untuk membuat ruang bagi seseorang yang baru. Hampir di 
sepanjang abad ke19 dan 20, garis tradisional membuat batas para 
pemikir di kelompok kiri dari kelompok kanan, para sosialis dari 
kalangan kapitalis pasar bebas, mereka yang percaya persamaan 
sebagai prinsip utama dari mereka menghargai kebebasan individual 
di atas segalanya, para liberal di manapun di antaranya, tetapi pada 
garis yang sama. Tendensi perhatian-perhatian dari teori politik 
berakhir pada periode waktu yang sama dengan berbagai konsepsi 
dari keadilan dan kemerdekaan dan cara yang ditafsirkan dalam 
bidang-bidang seperti sistem judisial. Perhatian-perhatian itu juga 
menjadi bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah-
sekolah. Banyak dari apa yang siswa-siswa pelajari tentang hak-
hak dan tanggungjawab-tangggungjawab (apa yang kita berikan 
kepada orang, ialah apa yang kita terima) telah diletakkan dalam 
kerangka politik tradisional ini.

Dalam pandangan Kymlicka, gambaran dari satu garis, di atas 
mana prinsip-prinsip politik jatuh dari kiri ke kanan adalah tidak 
cukup mendeskripsikan dunia politik kontemporer dan beragam 
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komitmen orang-orang terhadapnya. Menyampaikan realitas-
realitas (dan kerangka-kerangka teoritis) dengan sederhana, tidak 
layak dilakukan untuk gambaran tradisional. “Isu-isu dari sejarah 
dan komunal kita ‘ditempelkan’, tidak ditujukan pada perselisihan 
tradisional kiri dan kanan”. Kymlica menulis, “Kita tidak dapat 
mulai untuk memahami feminisme dan komunitarianisme, (untuk 
hanya nama dua saja), jika kita bersikeras atas penempatan mereka 
di suatu tempat pada satu bentangan kiri-kanan” (hal 2). Kymlica 
sangat mengakui bahwa di sana keduanya,  kiri dan kanan berbeda 
masing-masing gerakan sosiopolitiknya

Debat-debat filosofis sepanjang 20 tahun terakhir telah 
mengungkapkan bahwa dasar politik sedang berubah, dan bahkan 
bentangan tradisional kiri-kanan berubah. Untuk satu hal, ide 
itu berasal dari gelanggang inklusif di mana prinsip-prinsip dan 
kebijakan-kebijakan mungkin secara rasional didiskusikan dan 
didebat oleh para warganegara dengan posisi yang berbeda-beda, 
hal itu sungguh dikritik. Menurut Habermas, lingkungan publik 
yang diimpikan itu secara fundamental cacat, dan bahkan sebagai 
sesuatu yang ideal adalah amat terbatas (McCarthy, 1992). Kritik-
kritik seperti Nancy Fraser (1992) dan Iris Marion Young (1989) 
menulis bahwa lingkungan ekslusif yang membiarkan banyak orang 
pada pinggiran. Orang-orang lain mengatakan konsepsi Habermas 
yang berpengaruh terhadap lingkungan publik mengabaikan resiko 
kontek historis di mana praktik-praktik politik dan sosial tertentu 
timbul (Walzer, 1996; MacIntry, 1987). Rekonstruksi lingkungan 
publik secara efektif ditujukan kepada urusan-urusan kebebasan 
dan persamaan dari beragam perspektif, yang merupakan proyek 
penting lebih dari dua dekade terakhir, dari teorisi seperti Rawls 
(1987), Ackerman (1987), Benhabib (1992) dan rombongan dari 
pihak lain yang berkontribusi terhadap diskusi-diskusi yang terus 
menerus berlangsung.
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Pernyataan-pernyataan tentang lingkungan publik, termasuk 
ruang lingkup, perhatian-perhatian utama, dan status dari anggota-
anggotanya, juga luaran dalam diskusi-diskusi tentang Pendidikan 
Kewarganegaraan. Untuk 50 tahun terakhir (Wade,1999) Pendidikan 
Kewarganegaraan dikenalkan sebagai suatu tempat di dalam 
kurikulum di mana para siswa belajar tentang cita-cita, kebijakan-
kebijakan, praktik-praktik demokrasi di negara mereka. Dalam 
arena pendidikan, sebagai lingkungan-lingkungan publik yang lain, 
penerapan dari keadilan sosial dalam suasana sesungguhnya telah 
berlomba dengan para wanita, kalangan minoritas, dan lain-lain, 
dan tidak pernah lebih penuh nafsu daripada dalam lingkungan 
multikultural, kita sekarang menemukan diri kita sendiri dalam, 
pada permulaan milenium baru. Keadilan yang mana? Untuk 
siapa? Siapakah yang punya demokrasi? Apa yang dimaksud 
dengan memiliki hak-hak? Apa yang terjadi ketika hak-hak 
bertentangan? Bagaimanakan akan kita ajarkan hal-hal tersebut? 
Kurikulum, buku-buku teks, dan program penyiapan guru sekolah, 
semua berjuang untuk menjaga dengan informasi atas munculnya 
isu-isu dan agenda-agenda politik dari banyak arah; orang-orang 
pribumi, imigran, para pencinta lingkungan, kelompok-kelompok 
buruh, dan seterusnya.

Bagaimanapun, banyak debat tentang tujuan-tujuan dan 
muatan dari Pendidikan Kewarganegaraan sering kedatangan 
kembali pertanyaan: Apa yang semestinya menjadi negara, 
atau konteks, untuk perhatian warga? Kalangan komunitarian 
(MacIntyre, 1981) mendukung untuk lebih banyak hal lokal untuk 
tambahan; kelompok-kelompok lingkungan sekitar, komunitas, 
atau kultural. Kalangan lain melihat konteks nasional di mana cita-
cita demokrasi dengan kuat berakar dalam kesadaran orang-orang, 
jika tidak semua dari praktik-praktik mereka (Rorty, 1999); Walzer, 
1999). Baru-baru ini, tahun-tahun setelah awal yang menarik dari 
pendidikan global, timbul lagi minat dalam mengadaptasi cita-
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cita Yunani Kuno dari kosmopolitan, dipaparkan oleh Martha 
Nussbaum dan yang lain.

1. Kosmopolitanisme
Pendukung cita-cita kosmopolitan mengemukakan 

bahwa kita akan menjadi para warga dunia, dan Pendidikan 
Kewarganegaraan akan kita siapkan untuk kesetiaan global. 
Mereka menyatakan dengan nyaring kesetiaan terhadap negara-
negara, atau patriotisme secara ekstrim, adalah destruktif 
dan merugikan terhadap prospek-prospek untuk perdamaian 
dunia.  Pada tingkat paling sedikit, bahkan patriotisme moderat 
membuat orang buta terhadap kepentingan-kepentingan 
atau kondisi-kondisi dari orang-orang di luar batas-batas 
mereka. Sesuai dengan Nussbaum (1996) dan Ignatieff (1993) 
nasionalisme ekstrim tidak bisa diacuhkan mengarah kepada 
bencana. Nussbaum (1996:31) menulis bahwa perhatian pada 
kebanggaan patriotik adalah “secara moral berbahaya dan, 
akhirnya subversif dari berbagai perangkat tujuan-tujuan 
patriotisme yang tidak dijalankan - sebagai contoh tujuan dari 
kesatuan nasional dalam kesetiaan terhadap cita-cita moral dari 
keadilan dan persamaan”.

Malahan, tujuan-tujuan itu akan menjadi lebih dijalankan 
melalui “cita-cita yang amat lama dari kosmopolitan . . . 
Seseorang yang setia adalah terhadap komunitas dunia luas 
dari manusia” (Nussbaum, 1996, 4) tidak hanya kepada 
berbagai bangsa tertentu saja. Nussbaum (1996: 8) berupaya 
mengemukakan untuk kosmopolitanisme dan lebih dari hal itu 
di sini, pendidikan untuk kosmopolitanisme, dalam tiga hal 
yang dikaitkan  dengan tuntutan yang berasal dari kalangan 
Stoics (orang yang pandai menahan hawa nafsunya) :

Pertama, studi terhadap umat manusia diperlukan dalam 
kondisi seperti ini dari Pendidikan Kewarganegaraan dan 
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pelengkap yang mengarah kepada pengetahuan-diri yang lebih 
lengkap. Kita melihat diri kita sendiri lebih jelas, ketika kita 
melihat diri kita sendiri dalam hubungannya dengan orang lain.

Kedua, pertimbangan politik adalah secara terus menerus 
dirusak oleh loyalis-loyalis partisan. Perusakan seperti itu 
menjauhkan dari menempatkan pandangan yang lebih luas, 
dan dengan mengakui kesetiaan terhadap keadilan yang 
melintasi pertalian-pertalian lokal. Kita akan membuat 
kemajuan dalam memecahkan problem yang menghendaki 
kerjasama internasional, hanya ketika kita secara serius 
memikirkan kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan 
orang lain untuk diperlakukan secara sama. 
Ketiga, kosmopolitanisme “mengakui orang apa yang . . . 
paling berguna dari respek dan penghargaan; aspirasi mereka 
terhadap keadilan dan kebaikan dan kapasitas-kapasitas 
mereka untuk memberikan alasan untuk hubungan ini”
Sesuai dengan Nussbaum (1996:9), seseorang tidak dipaksa 

untuk membuang pertalian-pertalian lokal dalam upaya nenjadi 
warga dunia. Memang kalangan Stoics menemukan bahwa 
untuk menjadi “sumber dari kekayaan besar dalam kehidupan 
. . . Tetapi kita juga akan bekerja untuk membuat seluruh 
manusia menjadi bagian dari komunitas kita untuk dialog 
dan kepedulian.” Dalam konteks pendidikan ini bermakna 
pembelajaran mengakui umat manusia dalam perbedaan 
dan datang untuk memahami tujuan-tujuan umum, bukan 
persoalan bagaimana dengan berbagai cara mereka mungkin 
dengan segera dalam beberapa cara hidup di lingkungan dunia. 
Pendidikan mempunyai batas-batas nasional yang secara moral 
penting untuk mempekuat “perasaan yang tidak bisa diuji dari 
pilihan-pilihan dan cara-cara yang dimiliki seseorang sebagai 
hal yang natural dan normal” (hal, 10). Nussbaum sejauh ini 
mengatakan bahwa definisi diri melalui referensi terhadap 
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negara seseorang adalah referensi terhadap karakteristik yang 
tidak relevan secara moral.

2. Kritik-kritik terhadap Kosmopolitanisme
Kritik-kritik terhadap kosmopolitanisme menawarkan 

sejumlah argumen, beberapa menyatakan bahwa kalangan 
nasionalis fokus untuk Pendidikan Kewarganegaraan tetap lebih 
tepat, karena Pendidikan Kewarganegaraan menghubungkan 
kita dengan sejarah-sejarah dan tradisi-tradisi kita sendiri. 
Gertrude Himmelfarb dan Michael Walzer (yang namanya tidak 
sering ditemukan dalam kalimat yang sama) mengemukakan 
bahwa kewarganegaraan memiliki makna yang kecil, kecuali 
dalam konteks negara. Ini bukan komunitas dunia, tulis 
Himmelfarb (1996), jadi apakah saya mungkin termasuk untuk, 
dan bagaimana akan saya temukan jalan keluar, apakah yang 
menjadi tanggungjawab saya? Ini bukan untuk mengatakan 
kewajiban-kewajiban melampaui batas-batas seseorang yang 
tidak ada, tetapi fokus utama perhatian kewarganegaraan 
semestinya pada persoalan-persoalan nasional. Seperti Walzer 
tulis, “Saya memiliki komitmen melintasi batas-batas dari 
negara ini atau beberapa negara lain, untuk orang-orang 
Yahudi, mengatakan, atau untuk kalangan demokrat sosial di 
seluruh dunia, atau untuk orang dalam kesulitan di negara-
negara yang jauh sekali, tetapi itu bukan kewarganegaraan, 
seperti komitmen-komitmen (1996:126). Komitmen-komitmen 
itu mestinya untuk negara di mana kesetiaan adalah riil dan 
kongkrit, bukan hanya imaginasi atau harapan belaka.

Bahkan jika seseorang dapat memahami beberapa bentuk 
dari komunitas dunia yang mengitari seluruh umat manusia, ia 
seperti sesuatu yang abstrak, ia sukar untuk diketahui dalam 
berbagai hal yang khusus, apakah maknanya. Terlalu sulit 
menyatakan bahwa kita semua manusia, apa yang dapat setiap 
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orang katakan melalui cara yang kongkrit secara rinci tentang 
kehidupan-kehidupan dan kondisi-kondisi dari orang pada 
benua-benua yang lain (atau bahkan pada negara atau provinsi 
yang lain)? Kritik-kritik menuntut bahwa memperpanjang 
lingkaran tambahan untuk seluruh dunia adalah tujuan yang 
tidak dapat dicapai. Kesukaran secara akurat menggambarkan 
kehidupan-kehidupan orang lain adalah sebagian dari 
kesalahan. Bagaimana seseorang dapat peduli, bahkan dalam 
cara yang minimal untuk beberapa orang asing? Tetapi adalah 
pertanyaan juga dalam batas-batas yang tepat untuk kewajiban-
kewajiban moral, apakah seseorang dibatasi untuk melawan 
penghinaan yang hebat. Hal itu mungkin menjadi sesuatu yang 
baik untuk berpartisipasi dalam menolong jalan di seputar 
dunia, tetapi orang secara etika menghendaki melakukannya 
juga. Jika kebutuhan ini bertentangan dengan tempat seseorang 
yang berakar pada hubungan-hubungan yang spesial, sebagian 
besar orang dapat secara mudah memilih di antara mereka. 
Tanggungjawab-tanggungjawab moral tumbuh dari kondisi-
kondisi tertentu di mana orang hidup, perlengkapan yang 
mereka miliki, peran-peran yang lahir dalam atau diletakkan 
pada, dan seperti Bok (1996) tulis, “ia tidak dapat ditolak dari 
kewajiban-kewajiban terhadap manusia pada jumlah besar” 
(hal,39)

Beberapa orang melihat kesukaran untuk nasionalisme 
dan kosmopolitanisme. Tiada seorangpun merespon secara 
memuaskan terhadap realitas-realitas global sekarang, apa yang 
Falk (1996) sebut orisinalitas kondisi-kondisi kontemporer. 
Secara tradisional, kesadaran nasional dicerminkan oleh realitas 
dari kedaulatan negara sebagai  basis organisasi dari masyarakat 
internasional, dan basis filosofis untuk pendidikan, sosialisasi, 
dan loyalitas. Meningkatkan, “otonomi dan keunggulan dari 
negara adalah menjadi hal yang serius dan secara kumulatif 
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bersepakat, jika tidak ditantang, dan bahkan digantikan, oleh 
berbagai tipe dari regionalisasi dan globalisasi, khususnya 
melalui bentuk-bentuk kompleks dari integrasi ekonomi, 
ideografi, dan elektronik. (hal, 54) Respon masuk akal adalah  
melihat melampau batas-batas seseorang untuk mengenali cita-
cita manusia yang lebih luas, tetapi menyampaikan orientasi 
kosmopolitan tidak akan dilakukan. Asumsi-asumsi orientasi 
seperti itu merupakan suatu kondisi secara etika bagi dialog 
global yang sudah ada, merupakan kasus yang tidak sederhana 
(hal, 56). Bukan persoalan, ia melengkapi fundasi moral, 
kosmopolitanisme masih naif dengan respek terhadap realitas-
realitas dunia.

Untuk proyek visionaris kosmopolitan sebagai suatu 
alternatif bagi patriotisme nasionalis tanpa menunjukan 
tantangan subversif terhadap pasar yang dikendalikan 
globalisme sekarang ini, yang dipromosikan oleh korporasi-
korporasi dan bank-bank transnasional . .. adalah sebuah 
bentuk hasil mengambil resiko dari keadaan tidak bersalah 
yang kabur. Kosmopolitan yang dapat dipercaya adalah 
dipadu dengan kritik terhadap globalisme yang tidak 
sempurna secara etis yang diwujudkan dalam cara-cara 
neoliberal dalam pemikiran dan globalisme merupakan hal 
yang dibuat dalam bentuk meminimalisir etika dan muatan 
visionaris dari memahami dunia secara keseluruhan (hal, 
57).

Protes-protes sekarang ini dan berulang-ulang terhadap 
Organisasi Perdagangan Dunia menyatakan bahwa beberapa 
orang akan sepakat dengan pandangan Falk itu.

3. Pertanyaan Pembeda
Apakah seseorang butuh untuk memilih fokus antara 

seorang nasionalis dan seorang kosmopolitan? Tidak jika 
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seseorang percaya bahwa kesetiaan tidak terletak pada negara 
tertentu, tetapi dengan cita-cita politik. Guttman (1996) percaya 
bahwa kesetiaan utama adalah terhadap cita-cita demokrasi yang 
hanya suatu konsepsi dari nasionalisme dalam mana figur-figur 
ideal secara sentral adalah cukup pantas untuk moral kesetiaan. 
Ia mempertahankan demokratis yang humanis sebagai tujuan 
utama untuk Pendidikan Kewarganegaraan. Para individu 
butuh untuk menolak gagasan bahwa kesetiaan utama adalah 
terhadap berbagai komunitas nyata, dan mengakui pentingnya 
moral dari para warga negara yang bebas dan sama pada suatu 
demokrasi. Kapasitas untuk bertindak memajukan keadilan 
di manapun meluas, ketika para individu diberi kuasa. Dalam 
pandangannya, konstitusi dari demokrasi hanya diperlukan 
untuk mencapai keadilan di dunia. Guttman memberikan suatu 
perbedaan penting antara apa yang secara moral penting dan 
apa yang secara politik penting. Pendidikan demokrasi yang 
benar adalah menolak gagasan bahwa batas-batas nasional 
secara moral penting. Tetapi sejak batas-batas itu tetap penting 
secara politik, kemudian pendidikan publik semestinya untuk 
menanamkan keterampilan-keterampilan dan kebajikan-
kebajikan dari kewarganegaraan demokratis dalam batas-batas 
nasional.

Dalam pandangan Hilary Putnam (1996) orang tidak 
akan mengetahui apakah keadilan, kecuali ia mempelajarinya 
melalui praktik-praktik dalam demokrasi.  Karena ketiadaan 
cara-cara kongkrit dalam kehidupan universal, pepatah-
pepatah dari keadilan hampir kosong, alasan sebenarnya adalah 
diperlukan situasi dalam tradisi historis. Bagi Putnam pilihan 
antara nasionalisme dan kosmopolitanisme aadalah sesuatu 
yang kosong. Orang butuh kondisi dari tradisi-tradisi mereka 
sendiri untuk memahami apa keadilan itu. Tetapi adalah penting 
untuk diingat bahwa pertalian-pertalian sekarang dan tuntutan-
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tuntutan termasuk mempunyai potensi moral yang relevan untuk 
berpartisipasi dalam semua lingkungan-lingkungan publik.

Sissela Bok (1996) menegaskan bahwa para pendidik 
tidak akan memilih antara mengajar nasionalisme atau 
kosmopolitanisme, tetapi malah akan mengajar para siswa 
bagaimana mempertimbangkan persaingan tuntutan-tuntutan 
etika dari masing-masing kondisi. Ini bukan alasan untuk 
mengajar anak-anak bahwa tuntutan-tuntutan identitas-identitas 
nasional atau yang lain secara moral tidak relevan.

Cukup, pertanyaannya adalah bagaimanakah dan apakah 
landasan-landasan untuk mempertimbangkan tuntutan-tuntutan 
itu, ketika mereka berlawanan, dan apakah tanggung jawab 
untuk mengakui dengan respek terhadap masing-masing. 
Program-program pendidikan menyatakan baik global atau 
sekali lagi yang membatasi perspektif terhadap hanya satu,  
sejauh ini menyulitkan seperti mengajar nasionalisme dan 
kosmopolitanisme mencerminkan kontak sesaat tentang 
pilihan-pilihan itu (Bok, 1996, 24).

C. Menguji Bentuk Ketidaksepakatan Moral: 
Pemahaman-Pemahaman dan Disposisi-disposisi
Di bawah argumen-argumen tentang di manakah perhatian 

politik semestinya diarahkan, kepada lingkungan lokal, nasional 
atau transnasional, adalah pertanyaan yang akan menjadi sentral 
bagi Pendidikan Kewarganegaraan. Ia bukan difokuskan pada 
di mana perhatian semestinya diarahkan, tetapi pada disposisi-
disposisi (watak-watak) dan kemampuan-kemampuan yang 
dibutuhkan untuk berunding dalam semua wilayah-wilayah publik 
di mana orang menemukan diri mereka sendiri. (Hal ini berkaitan, 
bahkan jika peluang-peluang terhadap efek perubahan pada tingkat 
lokal datang lebih sering). Pasti terdapat perbedaan-perbedaan 
dalam bentuk pengetahuan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang 
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efektif dalam perhatian-perhatian komunitas, persoalan-persoalan 
regional, atau kejadian-kejadian global. Perbedaan-perbedaan itu 
tidak akan diremehkan. Sangat penting, perbedaan itu diperlukan 
oleh para ahli untuk membuat keputusan-keputusan yang 
bertanggungjawab dan mereka sebagian akan menentukan muatan 
dari kurikulum kewarganegaraan. Semua sama, ini bermanfaat 
menggali gagasan bahwa dalam semua kondisi, lokal ke global, kita 
akan sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan moral (Putnam, 
1990) di antaranya :

1. Bagaimana kita akan mengajarkan hidup bersama?
2. Bagaimana kita secara terbaik dapat mengurus untuk 

kebutuhan-kebutuhan kita sendiri dan kebutuhan-kebutuhan 
setiap orang lain? dan

3. Apakah yang akan kita lakukan, ketika kita tidak sepakat?
Dengan sengaja pertanyaan itu, apakah mempertimbangkan 
apa yang dilakukan tentang revitalisasi komunitas, perhatian 
kesehatan nasional, atau hujan asam menghendaki sejumlah 
kompetensi-kompetensi dan latar belakang pengetahuan, khusus 
terhadap problem yang ada di tangan. Dalam kondisi-kondisi yang 
berbeda, tiga pertanyaan akan diletakkan pada tempat-tempat 
yang berbeda untuk memberi makna bagi teman-teman bicara. 
Namun pengungkapan dari kebajikan-kebajikan tertentu seperti 
dapat dipercaya, kesabaran, dan ketekunan adalah esensial, bukan 
persoalan tempat dari diskusi atau lingkup perhatian. Seseorang 
tidak butuh konflik lokal dan global dalam upaya menemukan 
fundasi moral yang mendasari alasan-alasan untuk diskusi tentang 
bagaimana memperlakukan orang lain sebagai manusia yang bebas 
dan sama.

Dalam pandangan saya, perkembangan dari “kebajikan-
kebajikan komunikatif” (Burbules dan Rice, 1991) semestinya 
menjadi inti dari Pendidikan Kewarganegaraan. Tetapi sebelum 
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menata apakah kebajikan-kebajikan itu mungkin dilihat menarik, 
dibutuhkan beberapa hal tentang pertimbangan-pertimbangan 
mendalam bagi para siswa yang masuk dalam prakarsa ini. Suatu 
prasyarat untuk mengembangkan kebajikan-kebajikan komunikatif 
adalah memahami  bentuk dari politik dan ketidaksepakatan 
moral dan bagaimana kemungkinan pemecahannya dalam kasus-
kasus tertentu. Ketidaksepakatan adalah fakta dari kehidupan. 
Dalam ketidaksepakatan yang kompleks adalah sering banyak 
pertimbangan dilibatkan dan beberapa pertimbangan sering masuk 
dalam konflik. Orang mencoba menyeimbangkan perbedaan 
kepentingan-kepentingan dan perhatian-perhatian, kepunyaan 
mereka dan orang lain. Upaya-upaya untuk merukunkan kembali 
perubahan dan persaingan kepentingan-kepentingan muncul dalam 
individu dan masyarakat secara satu demi satu (Hampshire, 1977).

Apa yang dibutuhkan adalah wawasan ke dalam kerangka-
kerangka moral pada seseorang adalah meletakkan dan yang lain 
menemukan. Dua filosof, James Wallace (1988) dan Thomas Nagel 
(1991) berupaya secara nyata terhadap wawasan itu, Wallace 
karena ia menjalani perhatiannya pada kondisi-kondisi etika, 
argumentasinya adalah menemukan, dan Nagel karena menjalani 
perhatiannya pada akar dari ketidaksepakatan tentang persoalan-
persoalan publik adalah meletakkan. Keduanya merupakan hal-hal 
penting untuk mengatakan kepada siapapun yang berminat dalam 
pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan.

1. Konteks Ketidaksepakatan Moral 
Dalam ketidaksepakatan-ketidaksepakatan politik, 

orang berargumentasi dari politik tertentu dan oleh karena 
itu bukan dari kerangka-kerangka dan tradisi-tradisi moral. 
Tetapi kita sering gagal untuk memperlihatkan bahwa orang 
yang menentang kita adalah berargumentasi dari kerangka-
kerangka moral yang baik. Dalam kerangka-kerangka moral 
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itu, orang-orang lain ditugaskan untuk menilai terhadap, atau 
memprioritaskan komitmen-komitmen, seluruhnya dengan 
cara-cara berbeda. Orang lain dapat mengabsahkan perspektif-
perspektif, bahkan jika pandangan-pandangan mereka 
berlawanan dengan kepunyaan kita sendiri. Memahami bentuk 
dari ketidaksepakatan moral membantu kita dengan tepat 
mengenali problem-problem, mengklarifikasi konsep-konsep 
kunci, dan memilih perspektif-perspektif orang, jadi kita dapat 
memulai dengan tenang dalam keyakinan yang baik tentang 
solusi-solusi praktis untuk problem-problem praktis. Suatu 
tujuan adalah tidak pernah untuk “gagal” atau mengeliminasi 
perbedaan-perbedaan, tetapi untuk lebih jelas menerima mereka 
dan apa yang mungkin mereka maksud untuk memahami posisi 
satu sama lain.

Wallace (1998:7) percaya bahwa “kontroversi moral yang 
sesungguhnya tetap terlibat dengan problem-problem yang 
relevan dan problem-problem konflik”. Problem-problem yang 
relevan muncul, meskipun dua atau lebih orang sepakat terhadap 
makna dari suatu konsep (sebagai contoh, pembunuhan adalah 
membunuh yang melanggar undang-undang) mereka sering 
tidak sepakat terhadap aplikasi dari konsep untuk suatu kasus 
tertentu. Orang tidak sepakat terhadap apakah, sebagai contoh, 
euthanasia adalah suatu contoh pembunuhan. Contoh lain 
dari ketidaksepakatan moral adalah didasarkan pada problem-
problem dari konflik. Konflik muncul ketika dua prinsip 
terhadap mana seseorang melakukan (termasuk menghasilkan 
tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban moral yang tumbuh 
dari komitmen itu) perselisihan dalam kasus sesungguhnya. 
Mengambil tahun 1999 kerusuhan di Seattle yang dimulai 
dengan mengatur protes terhadap Organisasi Perdagangan 
Dunia. Paling sedikit dua dan mungkin tiga prinsip yang menjadi 
konflik: hak kebebasan para warga negara untuk berpartisipasi 
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dalam aksi-aksi ketidakpatuhan sipil, hak tidak bersalah untuk 
tidak dihukum; dan hak kebebasan para warga negara untuk 
mendiami lingkungan secara aman dan damai. Wallace (1998: 
8) menulis:

Para pejabat publik . . . memiliki tanggung jawab untuk 
memelihara ketertiban dan keamanan publik. Mereka juga 
akan melindungi para individu yang tidak bersalah dari 
berbagai pelanggaran hukuman penangkapan dan pengadilan. 
Dalam waktu yang berkembang luas pengacauan, perampasan 
dan ketidakteraturan, tindakan diperlukan untuk mengontrol 
kerusuhan yang mengancam ketentraman  penangkapan massal 
. . . untuk contoh, mungkin juga secara subtansial meningkatkan 
kemungkinan bahwa rasa tidak bersalah para individu akan 
ditangkap dan dihukum. Dalam situasi-situasi ini, apakah 
tingkatnya dapat disahkan terhadap resiko menghukum orang 
yang tidak bersalah dalam upaya mengontrol kerusuhan? 
Sejauhmana pejabat-pejabat publik mengambil resiko keamanan 
publik untuk melindungi para individu dari kegagalan-kegagalan 
pengadilan? Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini 
akan memerlukan kebulatan tekad yang relatif penting dari 
pertimbangan-pertimbangan dalam situasi tertentu. 

Pertanyaan-pertanyaan Wallace merupakan satu contoh 
dari cara diskusi kelas terhadap konflik prinsip-prinsip 
demokratis yang mungkin dimulai. Mengantarkan para siswa 
terhadap ide bahwa hal itu adalah problem-problem yang 
relevan dan problem-problem konflik adalah suatu tugas 
penting bagi para pendidik yang mengajar kewarganegaraan. 
Karena belajar untuk berunding dalam wilayah publik adalah 
bagian dari belajar untuk memahami bentuk ketidaksepakatan 
dalam upaya untuk menjaga pandangan-pandangan yang 
berselisih dari melumpuhkan diskusi. Mengakui bahwa 
pandangan-pandangan yang lain memiliki nilai moral, dan 
mereka pantas dalam kerangka moral yang nampak nyata, ini 

Dimensi-Dimensi Moral Esensial dari Pendidikan Kewarganegaraan: Apa yang Sebaiknya Kita Ajarkan?



118

Sarbaini & Fatimah

adalah permulaan. Mengetahui bahwa kita dapat belajar lebih 
banyak tentang isu-isu yang membagi kita, mungkin tidak 
membubarkan pembagian itu, tetapi menjadi tempat untuk 
menemukan beberapa dasar bersama. Pengetahuan bahwa orang 
lain mempunyai hal-hal yang melegitimasi pandangan, bahkan 
ketika kamu tidak bersama mereka, adalah esensi pengetahuan 
politik. Pengetahuan itu, dipadukan dengan kepercayaan adalah 
secara rasional mungkin memecahkan problem-problem, 
bergerak dengan hati-hati ke depan. Wallace (1998:8) menulis, 
“Jika ia akan berubah, problem-problem itu tidak menerima 
pemecahan melalui cara-cara rasional, kemudian ia tidak jelas 
mengapa beberapa pertimbangan moral akan menjadi perhatian 
besar untuk melakukannya guna mencari solusi-solusi dengan 
alasan yang cerdas terhadap problem-problem kehidupan” 

2. Pendirian Impersonal versus Personal
Nagel (1991) juga memberikan cara yang menjanjikan 

dalam memandang tugas Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
istilah belajar untuk berunding, meskipun ia tidak menulis 
secara jelas tentang usaha ini dalam Equality and Partiality. 
Malahan ia memberikan suatu argumen untuk berunding sosial 
dan politik yang mengakui individu-individu untuk ditarik 
dalam arah-arah yang berbeda melalui dua pendirian yang 
dipegang secara serempak; personal (pribadi) dan impersonal 
(tidak mengenai orang tertentu). Ini bukan hal yang pertama, 
pembagian seperti itu telah menjadi pendapat kaum para 
filosof. Walzer (1999) berbicara tentang pembagian diri dalam 
Thick and Thin dan menambah pembagian lagi; orang membagi 
dirinya sendiri, pertama sebagai individu-individu menempati 
peran-peran berbeda (orang tua, guru, teman), kedua, sebagai 
ahli waris dari berbagai tradisi-tradisi (religi, kultural, politik) 
dan akhirnya, sebagai individu-individu yang melakukan cita-
cita sosial dan politik yang lebih tinggi, seperti persamaan. 
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Seperti Nagel, Walzer (1999: 85) percaya, bahwa diri berbicara 
dengan “lebih dari satu suara moral ” .

Nagel melihat sebagian besar kesulitan dari tarikan yang 
kompleks antara suara-suara moral sebagai antara suara yang 
membicarakan untuk perhatian-perhatian, kasih sayang dan 
cinta, dan suara yang membicarakan untuk kemanusiaan 
yang luas, manusia secara bersama. Itu mungkin sebaliknya 
diuraikan sebagai tarikan antara perhatian untuk pencarian 
tertentu dari kehidupan yang baik dan perhatian untuk  kebaikan 
bersama. Kasusnya adalah gampang dilucuti: kita masing-
masing mengetahui bahwa persoalan-persoalan keberadaan 
kita sendiri untuk kita, dan karena itu, kita dapat mengetahui 
dengan kesamaan tertentu, bahwa kehidupan orang lain mesti 
persoalan bagi mereka.

Kamu tidak dapat melanjutkan . . . pengabaian terhadap hal-hal 
dalam kehidupan kamu bahwa persoalan-persoalan terhadap 
kamu secara pribadi. Beberapa dari yang paling penting yang 
dimiliki untuk menghormati sebagai persoalan, periode, jadi 
bahwa orang-orang lain di samping kamu, memiliki alasan 
yang menempatkan mereka dalam nilai. Tetapi sejak pendirian 
impersonal bukan satu demi satu kamu keluar dari siapapun yang 
lain, itu juga mesti benar untuk nilai-nilai yang tumbuh dalam 
kehidupan-kehidupan orang lain. (Nagel, 1991:11).

Dalam pengertian ini, orang ditarik oleh komitmen-komitmen 
antara parsial dan universal. Sebab individu-individu tidak 
menempati hanya satu titik pandang, sehingga masing-masing 
rentan dengan tuntutan-tuntutan pada pandangan yang lain. 
Pembagian itu diwakili oleh tuntutan-tuntutan dari individu-
individual versus tuntutan-tuntutan dari kolektivitas, yang 
belakangan ini dalam kenyataan, memberikan kekuatan 
terhadap tuntutan-tuntutan secara individual.
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Pendirian impersonal dari masing-masing kita menghasilkan . . 
. sangat kuat meminta untuk kejujuran dan persamaan universal, 
sementara pendirian personal memberikan tumbuhnya kepada 
motif-motif dan syarat-syarat individualis, yang menjadi 
penghambat terhadap pencarian dan realisasi dari cita-cita itu. 
(Nagel, 1991:4)

Merukunkan kembali dua pendirian yang diberikan dalam kasus 
ini adalah tugas penting dari sistem politik. Pendirian itu berada 
dalam individu, tetapi mereka juga berada dalam masyarakat. 
Kadang-kadang pendirian-pendirian itu akan memainkan 
konflik dalam kehidupan-kehidupan pribadi, kadangkala dalam 
masyarakat-masyarakat tertentu, dan kadang-kadang mereka 
dapat dikenal dengan konflik pada skala yang lebih global, 
atau antara kelompok-kelompok etnis seperti yang digali 
oleh Michael Ignatieff dalam Blood and Belonging (1993). 
Ketegangan-ketegangan antara komitmen-komitmen terhadap 
persamaan dan partiality (sikap memihak) tidak akan pernah 
secara penuh dipecahkan, tetapi dalam masing-masing kondisi 
dan kasus, orang dapat menemukan diri mereka sendiri dalam 
tugas, akan menjadi seimbang bersaing dengan tuntutan.

Hal yang tidak dibantah, peran warga negara yang amat 
penting adalah untuk berpartisipasi dalam memelihara publik 
tentang kebutuhan-kebutuhan, hak-hak, dan tanggungjawab-
tanggungjawab, sementara semua mengetahui bahwa beragam 
penafsiran terhadap beberapa hal untuk dipertimbangkan. 
Seseorang tidak mengharapkan proses ini untuk menghasilkan 
dan pasti ketika proses ini datang dengan solusi-solusi yang 
kita bangun. Kaum pragmatis seperti Hilary Putnam menulis 
bahwa kita tidak menuju kepada kebenaran universal atau 
resolusi terakhir dalam berbagai diskusi. Jawaban-jawaban 
tidak berada di luar pertimbangan-pertimbangan kita 
tentang mereka. Pertimbangan-pertimbangan kita adalah, 
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sesudah semuanya, konstruksi-konstruksi kemanusiaan, dan 
keberhasilan-keberhasilannya sebagai solusi-solusi yang 
terbaik dilakukan evaluasi dengan tingkatan terhadap mana 
solusi-solusi itu memecahkan kebutuhan-kebutuhan tertentu. 
Dalam ketiadaan kata akhir, atau suatu kebenaran universal yang 
mungkin mengikat kita semua, kita butuh untuk melanjutkan 
pembicaraan tentang bagaimana untuk hidup bersama. Kita 
butuh untuk menjaga percakapan berjalan terus dan kita 
butuh untuk melakukan itu dalam menghadapi terus menerus 
ketidaksepakatan moral yang mengancam untuk menutup 
percakapan yang mereda. Banyak dari ketidaksepakatan 
demikian akan tumbuh dari dua pendirian yang orang pegang.

Memberikan argumen ini untuk pendidikan, adalah 
jelas bahwa para siswa akan dipersiapkan untuk memahami 
dan menyeimbangkan tegangan-tegangan yang tidak dapat 
dihindarkan bagi orang yang mengalami, karena menghadapi 
tegangan ganda, kepada pendirian impersonal dan personal, 
atau dalam kata-kata Nagel, persamaan dan sikap memihak. 
Individu-individu butuh untuk  merespon secara tepat terhadap 
tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh pihak-pihak lain, dan 
menyeimbangkannya dengan kebutuhan untuk mengejar 
tujuan-tujuan mereka sendiri, dan pengejaran itu dilindungi. 
Inilah yang disebut untuk banyak berpikir dan melakukan 
pertimbangan mendalam ketika menghadapi tuntutan-tuntutan 
yang berkonflik, baik internal maupun eksternal. Oleh karena 
itu, Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif akan membantu 
para siswa mengembangkan kemampuan-kemampuan dan 
disposisi-disposisi yang dibutuhkan guna berunding secara 
bertanggungjawab dalam wilayah-wilayah publik, meskipun 
tidak dapat mengelakkan ketegangan-ketegangan dan bahkan 
resiko kegagalan.
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Kemampuan-kemampuan dan disposisi-disposisi (watak-
watak), atau kebajikan-kebajikan komunikatif, dapat menjadi 
kelompok bersama bagi konsepsi yang kohesif dari kebajikan 
publik. Ide dari kebajikan publik baru-baru ini dibahas secara 
panjang lebar dalam buku Callan “Creating Citizen” (1997), dan 
konsepsinya bermanfaat dalam memberikan pengertian yang 
sedalam-dalamnya terhadap mengapa kebajikan-kebajikan 
komunikatif, baik intelektual dan moral, gambaran yang begitu 
penting dalam berbagai program yang dapat dibenarkan dalam 
pendidikan politik.

Callan membicarakan konsepsinya tentang kebajikan-
kebajikan publik sebagai hal ideal, lebih banyak cara 
yang potensial daripada menyampaikan realitas. Dalam 
pandangannya, berbicara tentang kebajikan publik adalah 
memimpikan, “cara membagi bersama untuk kehidupan publik 
dinyatakan melalui kumpulan sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan 
dan kemampuan-kemampuan yang orang peroleh sebagaimana 
mereka tumbuh dewasa” (1997:3). Callan menguraikan 
kumpulan itu untuk menyimpulkan apa yang mungkin baik 
untuk disebut kebajikan-kebajikan komunikatif :

Beberapa yang termasuk dari perhatian yang bersemangat dalam 
pertanyaan dari apakah kehidupan itu sungguh-sungguh dan 
tidak hanya nampak baik, sama seperti kesediaan untuk berbagi 
bersama jawaban-jawaban yang dimiliki seseorang dengan 
orang-orang lain dan untuk memperhatikan banyak jawaban 
berlawanan yang mungkin mereka berikan; suatu komitmen 
aktif terhadap kehidupan yang baik seperti negara, sama baiknya 
seperti kepercayaan diri dan kompetensi dalam keputusan 
terhadap bagaimana kebaikan akan dilanjutkan; respek terhadap 
anggota-anggota warganegara dan perasaan nasib bersama dengan 
mereka yang bergerak melintasi paham kesukuan (tribalisme) 
dari etnisitas dan religi, dan masih hidup dengan signifikan demi 
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banyak hal yang akan dimiliki dalam kehidupan banyak orang 
(halaman, 3).

Hal ini penting untuk diingat bahwa perolehan dari kemampuan-
kemampuan dan sikap-sikap adalah hasil yang tidak dihindarkan 
dari tumbuh dewasa seseorang. Para warganegara yang baik 
dihasilkan bertahun-tahun,  dibentuk oleh sejumlah tenaga dan 
pengalaman, termasuk, sangat penting, pendidikan ditujukan 
pada tujuan itu juga. Menghormati pertimbangan mendalam 
yang diletakkan pada praktik, dan keputusan-keputusan yang 
cakap, untuk memajukan kebaikan bagi orang-orang lain sama 
baiknya dari seseorang yang dirinya membutuhkan pemahaman, 
kesabaran, dan keterbukaan terhadap beberapa pandangan. Hal-
hal demikian berkembang sepanjang waktu dengan bimbingan 
dan pengalaman-pengalaman yang tersusun. Dimensi-dimesi 
moral dalam proses ini dimulai dengan Callan sebut, “suatu 
komitmen terhadap moral secara timbal balik” (1997:26). 
Satu yang mesti bisa dan cendrung untuk masuk menempati 
perspektif moral yang lain dalam upaya untuk secara wajar 
menilai berbagai tuntutan yang telah dibuat. Komunikasi yang 
sungguh-sungguh antar orang menghendaki komitmen untuk 
mencoba memahami satu sama lain. Di dalam komunikasi itu 
sendiri merupakan ciri karakter yang bermanfaat ditanamkan 
melalui pendidikan, untuk kepentingan dari, seperti yang 
ditulis Callan, “daya hidup (vitality) dari keteraturan politik” 
(halaman:3).

D.   Kesimpulan : Menjaga Perjalanan Pembicaraan
Sejumlah kebajikan-kebajikan komunikatif adalah penting 

bagi pembicaraan untuk ditempatkan dalam latar pendidikan, 
sama baiknya seperti yang lainnya. Di antara beberapa kebajikan-
kebajikan itu adalah kerendahan hati, toleransi, empati, kesabaran, 
keinginantahu, integritas, dan perasaan keadilan. Kebajikan-
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kebajikan itu tidak mudah diperoleh; mereka butuh untuk ditanamkan 
dengan sengaja dan dengan penuh pertimbangan. Diskusi terhadap 
bagaimana masing-masing kebajikan komunikatif itu ditanamkan, 
mungkin patut dikembangkan oleh penulis yang lain pada kurikulum 
tertentu untuk Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan sentral saya 
di sini adalah menggali lahan dari Pendidikan Kewarganegaraan 
seperti yang ada, dan membuat beberapa langkah dalam melakukan 
konseptualisasinya dari sudut pandang diskursus moral. Saya tidak 
sendirian dalam keinginan untuk memajukan kembali muatan 
etika dalam diskursus tentang pendidikan politik. Lawrence Blum 
percaya Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan kepada kita 
untuk “peduli pada kolektivitas-kolektivitas yang bermanfaat” 
(1999: 126) di manapun mereka ditemukan.  Sehr (1997) menulis 
bahwa kita butuh para warga negara secara publik yang akan 
“mengadakan kontrol terhadap institusi-institusi yang sangat 
kuat dari masyarakat, atau membentuk institus-institusi sosial 
baru dengan membangun keadilan sosial, kejujuran, kesamaan, 
peluang ekonomi, singkatnya kondisi-kondisi yang diperlukan 
untuk pengembangan diri (self-development) dari semua anggota 
masyarakat” (halaman 55).

Beberapa kebajikan merupakan tujuan-tujuan penting, tetapi 
karena ketiadaan diskusi lebih lanjut tentang cara-cara, kebajikan-
kebajikan itu ditempatkan jauh oleh para pendidik dari perencanaan 
kurikulum. Tujuan-tujuan itu dari Pendidikan Kewarganegaraan 
dalam ilmu pengetahuan sosial tidak ditentukan secara spesifik. 
Saya mungkin mengetahui, dalam pengertian umum, mengapa saya 
akan mengajar kesadaran moral warga negara, tetapi pertanyaan-
pertanyaan terhadap bagaimana biar tidak terjawab. Kebetulan, 
banyak kelas di mana para guru percaya bahwa Pendidikan 
Kewarganegaraan menurut definisi, pendidikan lebih lanjut 
untuk keadilan (justice) dan kesamaan (equality). Beberapa guru 
menekankan pemahaman konflik sebagai istilah yang dihasilkan 
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dari kompleksitas kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak. Saya ingin 
secara ringkas menguraikan tiga ilustrasi praktik yang baik (good 
practice) dalam hal ini, satu pada satu kelas sekolah dasar, satu 
kelas sekolah menengah, dan satu pada sekolah menengah atas.

Pertama adalah proyek penelitian yang dilakukan oleh Kathy 
Bickmore (1999) seorang profesor pendidikan yang bekerjasama 
dengan kelas 4 Toronto selama satu tahun. Tujuan penelitiannya 
adalah membantu mengajar tentang konflik dan meneliti 
pemahaman-pemahaman para siswa terhadap konflik personal 
dan global serta resolusinya. Para siswa menggali kebutuhan-
kebutuhan dan keinginan-keinginan dengan memainkan kembali 
skenario-skenario yang menggambarkan para pekerja mencoba 
untuk memberikan makanan kepada para pengungsi, dan komunitas 
padang pasir mencoba memutuskan pembatasan distribusi air 
yang adil. Para juru foto dan penulis cerita dan wartawan berita 
kontemporer menyampaikan latar belakang pengetahuan. 
Para siswa menggali konflik lokal dan interpersonal dengan 
menggunakan “beragam strategi komunikasi” untuk mencoba 
lebih memenuhi pemahaman-pemahaman tentang emosi-emosi, 
kecendrungan-kecendrungan, dan konsekuensi-konsekuensi 
dari tindakan-tindakan mereka. Sangat penting, dalam masing-
masing kasus diuji melalui membaca, menulis dan diskusi, yang 
menitikberatkan lebih sedikit resolusi dari pada memahami. 
Kelas menyelidiki asal muasal konflik, bersaing menuntut 
untuk dilibatkan, dan kesulitan-kesulitan yang melekat dalam 
menyeimbangkan hak-hak, mendistribusikan kebaikan-kebaikan, 
dan memecahkan kebutuhan-kebutuhan manusia. “Kompleksitas 
materi internasional” mempertinggi pengalaman-pengalaman 
belajar dengan memberikan beragam gambaran dan poin-poin 
masukan (entry points) untuk memahami ide-ide utama (1999:67). 
Tetapi materi lokal tetap penting juga, menekankan untuk para siswa 
hubungan-hubungan antara kehidupan-kehidupan mereka sendiri 
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(pendirian personal) dan kehidupan-kehidupan dan kepentingan-
kepentingan dari orang-orang lain (pendirian impersonal).

Contoh kedua datang dari British Columbia School di mana 
para siswa kelas 6 mengerjakan dengan cara mereka melalui 
sejumlah novel dalam siklus literatur kecil. Number the Stars, 
kisah dari Danish Resistance, satu dari novel-novel, dan The 
Summer of my German Soldier, novel yang lain.  Satu buku dalam 
trilogi karya Kit Pearson tentang anak-anak Inggris yang dibawa ke 
Kanada dalam Perang Dunia II adalah novel ketiga. Tiap-tiap novel 
dikenal secara khas melalui konflik-konflik moralnya; memilih 
antara kewajiban-kewajiban kita untuk menolong orang-orang 
asing dan tanggungjawab-tanggungjawab kita terhadap anggota-
anggota keluarga, menjadi orang yang suka damai atau suka untuk 
berperang, dan menimbang prinsip-prinsip terhadap kemerdekaan 
individu terhadap berbagai kewajiban publik, ketika keduanya 
bersaing untuk menjadi hal yang utama. Dalam Looking at the 
Moon, tulisan Pearson (1998), tiga belas tahun yang lalu, Norah 
mengetahui bahwa keberanian adalah semua tentang – memerangi 
kaum Nazi. Menolak untuk berperang adalah pengecut. Kemudian 
ia berkonfrontasi dengan kesangsian dari sepupu Andrew tentang  
bergabung dengannya, dan tiba-tiba dunia jauh lebih mudah dari 
yang ia pikirkan.  Siswa-siswa kelas 6 membahas konflik-konflik 
dari berbagai sudut pandang, dan membayangkan konsekuensi-
konsekuensi, jika pelaku utama dalam tiap novel tidak bertindak 
seperti yang ia lakukan, atau jika konflik dipandang dari perspektif 
yang lain. Kemudian para siswa diminta menulis kembali 
pendapatnya dari pendirian yang lain, bahkan dari kerangka moral 
yang lain.

Contoh ketiga datang dari kelas 11 dan 12 mata pelajaran drama 
di Vancouver. Dalam persiapan untuk penampilan “Remembrance 
Day”, para siswa menggunakan istilah mempelajari konflik pada 
abad ke 20 dan akar-akar sejarah mereka. Konflik menunjukkan 
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jauh lebih dari pada sejarah Perang-perang Dunia dan peran-peran 
Kanada pada konflik itu. Perang-perang etnis dan agama sama 
seperti Perang Vietnam digali dari berbagai pandangan. Banyak 
dari para siswa di sekolah merupakah generasi pertama dan kedua 
para imigran yang berasal dari bangsa-bangsa Asia. Beberapa 
konflik mempunyai signifikansi yang khas untuk beberapa siswa 
dan keluarga-keluarga mereka. Maksudnya adalah memperluas 
pemahaman-pemahaman (dan empati) dari kumpulan siswa yang 
lebih besar tentang perang termasuk sebab-sebab, kondisi-kondisi, 
dan akibat-akibat. Ini gambaran dari kehidupan-kehidupan orang di 
sekeliling dunia, dan warisan dari akibat-akibat perang pada setiap 
orang, apakah ada atau tidak, mereka adalah orang-orang Kanada 
yang hidup melewati PD I dan II. Penampilan dramatis termasuk 
adegan-adegan dari sejumlah tulisan yang dimainkan dengan baik 
dari berbagai sudut pandang para pengungsi, tawanan perang, 
figur-figur politik, pemimpin agama, dan tentara. Penampilan juga 
termasuk potongan tulisan orisinal para siswa tentang upaya Gandhi 
mengupayakan perdamaian dan keadilan untuk tanah airnya dan 
dunia, menggambarkan ketajaman tertentu terhadap perjuangan-
perjuangan untuk martabat dan kemerdekaan.

Cara-cara penting dan menggerakkan para siswa dan guru-guru 
mereka memenuhi tujuan-tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan 
sebagai pendidikan moral, saya berpendapat untuk itu, bahwa 
pendidikan termasuk mengembangkan kemampuan-kemampuan 
untuk :
	Mendengarkan dengan kerendahan hati terhadap orang lain
	Menemukan latar belakang pengetahuan yang relevan dan 

perspektif yang beragam terhadap suatu isu
	Menyampaikan posisi yang dimiliki seseorang dan 

kepentingan-kepentingan secara terbuka dan sebenarnya
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	Membayangkan dengan keharuan dan kepekaan terhadap 
kehidupan orang lain, dan;

	Pertimbangkan, dengan menggunakan apa yang Dewey 
(1927) sebut “menggunakan kecerdasan” (situated 
intelligence), terhadap keputusan-keputusan yang dibuat 
atas nama keadilan, kemerdekaan dan kebaikan.

Titik akhirnya diharapkan untuk menghasilkan suatu “politik-
politik dari kebajikan” (politics of virtue) dalam pengertian 
Callan, adalah di dalam wilayah publik terdapat perbedaan-
perbedaan yang secara sensitif dan mengasihani orang lain 
diakomodasi, dan selanjutnya keadilan sosial. Kelas-kelas 
yang saya paparkan mencerminkan komitmen itu. Dalam 
setiap latar, para guru mengakui bahwa tuntutan-tuntutan etika 
terhadap pendidikan untuk kewarganegaraan adalah kompleks 
dan beragam aspek, namun esensial. Beberapa guru dapat 
mengantarkan para siswa ke dalam wilayah-wilayah perhatian 
yang lebih besar dari pada satu wilayah yang biasa mereka 
diami, membatasi mereka melalui latar belakang-latar belakang 
dan kepentingan-kepentingan tertentu mereka. Satu yang 
disampaikan terhadap wilayah-wilayah ini adalah para siswa 
diberikan peluang-peluang untuk berpartisipasi dalam praktik-
praktik yang memperluas pemahaman-pemahaman sosial 
mereka, mendalami pandangan-pandangan politik mereka, dan 
mengembangkan alat-alat untuk komunikasi berbasis nilai-
nilai moral seperti respek dan kepercayaan. Suatu kebajikan 
politik menuntut semua hal, dan hanya pendidikan politik 
dengan kebajikan-kebajikan yang sama sebagai pusatnya, dapat 
diharapkan untuk memperkuatnya
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BAB VI
Membentuk Moral Warga Negara6

Victor L.Worsfold
University of Texas at Dallas

Pada tahun 1990 Kuliah Gunnar Myrdal, Michael Walzer 
mengingatkan kita terhadap perlunya kesopanan untuk 

menghidupkan masyarakat demokratis (1997:20). Masih banyak 
terjadi pada masyarakat akhir pada ke 20, ia mencatat, terperosok 
dalam pengangguran, perceraian, ketertinggalan, pengucilan, 
dan kecanduan (1997:20), jadi kesopanan kelihatannya 
merupakan sebuah jeritan jauh jauh dari etos yang berlaku hari 
ini. Sedikit bagusnya, sungguh, bahwa Walzer percaya bahwa 
“kewarganegaraan, menentukan melalui dirinya sendiri, hari ini 
kebanyakan berperan pasif, para warga (ia menyatakan) adalah para 
penonton pemberi suara” (1997:16). Telah pergi cita-cita dari seluruh 
penduduk Athena yang berkumpul bersama untuk memutuskan 
isu-isu pada hari ini atau cita-cita Rousseau yang bertemu tatap 
muka mewujudkan bagian lebih besar dari kebahagiaan mereka 
dalam kewarganegaraan untuk menentukan sendiri dalam majelis 
mereka. Tetapi jika kewarganegaraan tidak mampu mempengaruhi 
dalam cara-cara yang hampir mitologis demikian, tidak berarti 
kewarganegaraan putus dari pencarian yang  bermanfaat. Lebih 
baik adalah sekarang menggunakan asosiasi kalangan tertentu 
seperti jaringan-jaringan kerja seperti asosiasi-asosiasi orangtua-
guru, asosiasi-asosiasi lingkungan, asosiasi-asosiasi religi, dan 
asosiasi-asosiasi dermawan, jadi sementara seluruh penduduk 
6 Journal of College and Character.Volume 1, Issue 5. 2000 Article 3



134

Sarbaini & Fatimah

mungkin tidak secara penuh dilibatkan sebagai suatu masyarakat 
politik meskipun itu dapat terjadi ketika ia harus terjadi, seperti 
peristiwa Watergate, atau yang diperlihatkan revolusi-revolusi awal 
tahun 1960an para warga negara adalah giat, efektif dan dilibatkan 
satu sama lain dalam asosiasi-asosiasi warga negara dalam memilih 
mereka. Jadi catatan Walzer tentang kesopanan masih satu yang 
valid dibatasi pada asosiasi-asosiasi, jika mereka berfungsi sebagai 
latihan dari kewarganegaraan demokratis kontemporer, yang 
menghendaki cara-cara seperti kesopanan.

Walaupun kebiasaan mereka, jaringan-jaringannya secara 
moral menuntut partisipasi-partisipasi mereka, sehingga perasaan 
secara etis diwajibkan terhadap para warganya. Satu tingkatan dari 
kesopanan, saya ingin nyatakan, adalah menuntut para warganya, 
jika satu bentuk demokrasi menjadi berkelanjutan. Syarat pertama 
dari pendidikan moral menuntut bahwa kesopanan menjadi 
dipelajari akan menjadi tambahan dari perasaan respek pada diri 
(self-respect). Bagaimanapun, kesopanan, dalam abad ke 21 yang 
baru ini harus dilatih dalam kontek multikultural. Vaclav Havel 
(1995) mengingatkan kita terhadap kebutuhan bagi para warga 
untuk menemukan respek baru terhadap apa melebihi mereka 
(1995:9-10) jadi bahwa mereka dapat melihat umat manusia secara 
umum sebagaimana mereka, dalam konser dengan beragam latar 
belakang, mempraktekkan partisipasi mereka dalam asosiasi-
asosiasi yang mereka pilih. Belajar bagaimana untuk terlibat 
dalam bentuk praktek multikultural yang akan dicapai oleh para 
warga, dengan mengembangkan dalam diri mereka suatu imajinasi 
cerita, jadi mereka menambah kemampuan untuk simpatik secara 
komprehensif, guna bagaimana berbeda dari setiap orang lain 
dalam membuat pilihan-pilihan mengenai kehidupan-kehidupan 
mereka dan dunia tentang mereka. Jadi, para warga dari demokrasi 
secara asosiasional, mesti sampai pada untuk memiliki bentuk 
karakter moral, yang akan membantu membuat mereka sebagai 
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para warga bermoral, yang mampu untuk meniru dengan apa yang 
mungkin disebut oleh Sissela Bok (1995) “ketidakcocokan” (the 
dissonance) terhadap hari ini (1995:11) suatu karakter moral dari 
kesopanan, di mana kesopanan bermakna mengetahui, suatu hasil 
dari latihan terhadap satu perasaan etis, apakah pantas atau tepat, 
seperti istilah menganjurkan secara etimologi, untuk memecahkan 
kerumitan dari satu situasi yang banyak dan beragam ditemukan 
pada diri sendiri yang dihadapi pada hari-hari sekarang ini.

Tetapi saya akan mengambil lebih dulu dari diri saya sendiri. 
Kita harus kembali para karya Martha Nussbaum, dan khususnya 
pada bukunya baru-baru ini, Menanamkan Kemanusiaan; Suatu 
Pertahanan Klasik terhadap Reformasi dalam Pendidikan Liberal, 
untuk membantu dalam menjelaskan gagasan-gagasan ini. Untuk 
itu kita akan menemukan bahwa melekat dalam tiga dimensi dari 
warga terdidik, yakni, kemampuan untuk terlibat dalam mengoreksi 
secara kritis diri (self critical examination), kesetiaan terhadap cita-
cita dari kewarganegaraan dunia, dan mengembangkan konsepsi 
tentang imajinasi cerita tentang gagasan terhadap kesopanan yang 
akan dibangun secara pantas, akan menyiapkan karakter dari para 
warga bermoral. Kita mungkin mulai dengan pembahasan kita 
terhadap karya Nussbaum dengan mempertimbangkan kritiknya 
terhadap upaya pendidikan moral yang lebih konservatif melalui 
kurikulum tradisi buku-buku terkenal Amerika seperti ia temukan 
untuk mengakomodasi apa yang ia tempatkan menjadi inti fakta 
kultural dari masa kini, yaitu, pluralisme.

Bagian pendahuluan dari bukunya Menanamkan Kemanusiaan 
(Cultivating Humanity, 1997), Nussbaum mengemukakan bahwa 
“Adalah suatu ironi pada masa sekarang (orang Amerika) ‘perang-
perang kultur’ (tentang norma-norma) bahwa orang-orang Yunani 
adalah sering ditempatkan di atas panggung sebagai para pahlawan 
dalam kurikulum ‘buku-buku terkenal’ yang diusulkan oleh banyak 
kalangan konservatif. Di sini adalah bukan terhadap para filosofi 
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Yunani yang lebih pandai, dan lebih disepakati, dari keterbatasan-
keterbatasan kurikulum itu (1997:33). Socrates secara khusus, 
untuk yang Allan Bloom begitu memuji, menempatkan dirinya 
melawan internalisasi yang tidak kritis terhadap teks-teks yang 
bermaksud memberikan indoktrinasi akulturasi dari nilai-nilai 
tradisional. Phaedrus, secara khusus, di mana kita menemukan 
pandangan Socrates/Platonic bahwa “buku-buku terkenal” yang 
dihasilkan murid-murid mereka adalah suatu “ kesombongan palsu 
dari kebijaksanaan”, karena buku-buku, menjadi tidak mampu 
untuk dipikirkan, hanya “para pengingat dari apa yang memikirkan 
secara ulung yang menyukai”dan bukan untuk “hidup” (1977: 
34). Jadi Nussbaum membuka jalan untuk pertama dari apa yang 
ia tempatkan pada pendidikan liberal, yaitu pengoreksian secara 
kritis diri Socrates (Socratic self-critical examination), suatu 
dimensi dari pendidikan liberal untuk semua potensi para warga, 
yang Nussbaum (1987) telah nyatakan untuk pembahasannya 
terhadap buku Allan Bloom, Menutup Pikiran orang Amerika 
(Closing of the American Mind). Nussbaum menulis, “Filosofi 
aliran Socrates (refleksi kritis diri, self-critical reflection) adalah 
didasarkan pada tidak sesuatupun yang lebih istimewa, maka 
secara aktif menggunakan pemikiran secara praktis, yang nampak 
menjadi milik umum dan universal dari semua manusia (1987:25), 
sedikitnya dalam beberapa tingkatan, kita mungkin menambahkan 
pemikiran secara logis, ia sekarang memberitahu kita (1987:36), 
adalah tidak ragu “bagian dari perlengkapan yang kita libatkan agar 
tetap bertahan”. Tetapi karena begitu banyak dari apa yang menjadi 
potensi berpikir para warga tidak dikoreksi secara khusus dengan 
pandangan dari konsistensi internal dan logikalitas kesimpulan-
kesimpulan yang digambarkan dari materi-materi yang tidak diuji, 
potensi para warganegara butuh pengajaran. Realisasi itu yang 
mengisyaratkan para pendidikan mengikuti contoh Socrates dalam 
bentuk pendidikan liberal, mereka mengupayakan potensi para 
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warganegara, seperti para siswa mereka. Socrates menganjurkan 
untuk seperti bentuk tanpa prasangka dari kebenaran yang ia dapat 
capai sesuatu yang bebas dari prasangka dan sesuatu yang dapat 
dibenarkan oleh akal. Kita dapat membaca hal ini, sebagai contoh, 
dalam perang argumentasi Socrates dengan Thrasymachus dalam 
Republik. Tetapi perang itu bukan menjadi penolong untuk berbagai 
bentuk kebenaran transendental, tetapi lebih kepada kebenaran 
yang berakar pada pemahaman Yunani terhadap pengalaman 
manusia untuk perjanjian, oleh karena itu memberikan kesempatan 
terbuka untuk debat lebih lanjut terhadap dasar-dasar tentang apa 
yang diletakkan untuk menjadi kebenaran tentang isu pada satu sisi, 
yakni, sifat-dasar dari keadilan, mungkin berubah menjadi tidak 
benar. Pengujian kritik-dirinya (self-critical) terhadap keyakinan-
keyakinan, kemudian, membolehkan hal-hal itu dalam proses ini  
para siswa dan para guru- untuk memperoleh kemerdekaan dari 
yang demikian, yakni, kemerdekaan yang datang dari mengetahui 
bahwa seseorang yang dapat mempertahankan pandangannya 
dalam debat kritis, sementara menyadari bahwa seseorang 
mungkin belajar sesuatu yang baru tentang suatu pandangan yang 
akan menghendaki perubahan dari pikiran. Sekarang, seperti 
Socrates memahami dengan baik, dan Nussbaum sadari implikasi 
(1997:156), di sini adalah pendirian moral ke arah dirinya, apalah 
dirinya menjadi pendidik atau siswa yang pandangannya sedang 
diuji. Ini adalah pendirian moral dari hormat terhadap diri sendiri 
(self-respect), pendirian tentang kesusilaan terhadap dirinya 
dihasilkan oleh kemauan untuk menguji pandangannya dengan 
orang-orang lain, mengukur validitasnya dengan norma-norma 
dari rasio yang logis dan selanjutnya kemauan, sebaiknya satu 
pandangan menemukan kekurangan berdasarkan beberapa kriteria, 
untuk mengakui satu kesalahan dalam argumen dan untuk mencoba 
mencari alternatif yang secara rasional meyakinkan.
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“Krisis epistemologis” (MacIntyre, 1990) seperti ini, 
mensyaratkan penggunaan imajinasi secara intelektual, yang 
mesti dipelajari, sebagai bagian dari satu pencarian secara rasional 
pembelaan pendirian hanya untuk imajinasi intelektual, cocok 
dengan kebajikan-kebajikan intelektual dari kejujuran, ketekunan, 
tekun menjaga kebenaran, dan mendorong untuk mengakui bahwa 
suatu kekurangannya tentang persoalan-persoalan pada satu sisi, 
akan membolehkan seseorang untuk mengakui ciri-ciri yang 
signifikan dari pandangan seseorang terhadap mana seseorang yang 
buta dan kemudian menjadi tidak sadar bagi kebutuhan mereka untuk 
memperbaiki, belajar dari bersaing padangan dengan seseorang 
teman bicara. Ini adalah kemauan untuk mengoreksi pendirian, saya 
meyakini bahwa hal itu memberikan potensi warga-warga negara, 
dan tentu saja, para pendidikan mereka, banyak untuk basis bagi 
respek-diri mereka, untuk hal itu kapasitas bagi koreksi diri yang 
memberikan mereka martabat dalam pandangan orang lain dan 
juga martabat untuk diri mereka sendiri. Bukan diri yang penting, 
diri yang berpendirian ketat, menghargai diri itu; lebih bermartabat 
menuju perasaan yang dibenarkan oleh respek untuk diri yang 
dimenangkan dari kemerdekaan untuk menerima kekeliruan dan 
bergerak ke depan dengan mempertahankan keyakinan-keyakinan 
secara lebih baik, sampai krisis epistemologis berikutnya untuk 
mana kehadiran krisis itu telah memiliki satu kesiapan. Inilah 
respon moral yang tepat bagi potensi para warga negara untuk 
diri mereka sendiri sebagaimana mereka mencoba berlaku baik 
terhadap diri mereka sendiri sebagai basis dari kewarganegaraan 
mereka dalam asosiasi-asosiasi mereka dengan para anggota warga 
negara mereka.

Kita mesti bergerak kepada kedua dari keinginan Nussbaum 
(1977) untuk pendidikan liberal dari para warga negara, yakni, 
pendidikan dalam apa yang sebut kewarganegaraan dunia, diperlukan 
jika pluralisme dari multikulturalisme diakomodasi. Nussbaum 
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menjelaskan kepada kita bahwa pendidikan itu “menghendaki 
melebihi kecendrungan baik potensi para warganegara dan para 
pendidik untuk menentukan diri mereka sendiri yang menjadi 
prioritas dalam istilah-istilah loyalitas-loyalitas dan identitas-
identitas kelompok” (Nussbaum, 1997: 67). Hanya dengan 
melakukan komunalitas-komunalitas yang baik dari manusia, 
tuntutan untuk respek yang sama dan kemampuan untuk memuji 
dan mencintai keragaman dari keberadaan manusia tidak menjadi 
hilang. Para pendidik mengajar kewarganegaraan dunia, kemudian, 
tidak harus masuk ke dalam tuntutan-tuntutan dari kelompok-
kelompok minoritas yang akan memandang multikulturalisme dari 
kurikulum kewarganegaraan dunia sebagai cara untuk menegaskan 
identitas-identitas kelompok mereka sendiri. Cukup, hanya dengan 
berpikir tentang identitas kemanusiaan mereka dapat melebihi 
potensi para warganegara Irlandia-Amerika dan mampu untuk 
mencintai anggota warga negara Spanyol atau peduli terhadap 
negeri yang letaknya jauh. Ini akan menghendaki suatu pendidikan 
yang mendorong potensi para warganegara menjadi tuan rumah 
“beberapa landasan tentang sejarah-sejarah dan kultur-kultur dari 
banyak kelompok-kelompok yang berbeda” (Nussbaum, 1997: 
68). Landasan-landasan itu adalah untuk dikuasai melalui potensi 
para warganegara dengan menggunakan kebajikan-kebajikan 
intelektual yang banyak sekali, jadi mereka dijauhkan memandang 
kultur mereka sendiri sebagai satu yang alami. “Kesadaran 
terhadap kultur yang berbeda adalah hal yang penting dalam 
upaya mempormosikan respek terhadap orang lain yang adalah 
penting sebagai fondasi untuk dialog” (Nussbaum, 1997: 68), suatu 
tuntutan yang paham asosiasi demokratis yang memang diperlukan.
Nussbaum adalah realistik dalam menunjukkan bahwa pendidikan 
liberal tidak dapat mengupayakan potensi para warganegara 
memahami semua kultur. Tetapi pemahaman yang seksama 
terhadap sesuatu adalah berbeda, bersama dengan yang lain dari 
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awal, mungkin cukup untuk membawa potensi para warganegara 
bersama dengan menggunakan pertanyaan Socrates terhadap 
keyakinan-keyakinan mereka, khususnya batas-batas keyakinan itu 
tentang kultur bukan milik mereka sendiri. Tetapi adalah dengan 
pemahaman seksama terhadap kultur mereka sendiri, maka potensi 
para warga negara harus dimulai, Nussbaum menjelaskan kepada 
kita, karena kultur itu akan menjadi basis dari mana mereka akan 
tumbuh untuk memahami hal yang alami dari kultur dan untuk 
mana tidak dihindarkan lagi perbandingan lintas-kultural akan 
dibuat (Nussbaum, 1997: 68).

Termasuk aspek moral dalam  bentuk ini dari pendidikan untuk 
kewarganegaraan dunia adalah bukan susah untuk meramalkan. 
Kita dapat menjelaskan bahwa pendirian yang mengikuti apa 
yang Nussbaum (1997; 60) kemukakan tentang Studi-studi orang 
Amerika keturunan Afrika di Universitas-universitas Amerika. 
Nussbaum menulis,”Sejauh ini banyak alasan yang mendorong 
untuk studi-studi orang Amerika keturunan Afrika … adalah 
bahwa kebenaran dan pemahaman untuk semua siswa, seperti dari 
perbedaan merupakan langkah awal mereka mendekatan tujuan 
inklusif dari Pendidikan Kewarganegaraan dunia”. Kesusilaan 
moral dikehendaki untuk menyempurnakan tujuan itu sebagai 
kesusilaan dari kehendak baik, toleransi, dan di atas semua itu, saling 
menghargai, untuk hanya kesusilaan dari moral akan mempermudah 
pekerjaan dari orang-orang yang akan berkolaborasi dalam kelas 
diliputi oleh spirit dari inkuiri yang sungguh-sungguh yang 
berlawanan dengan penguatan dari identitas tertentu. Kehendak 
baik, dipraktekkan sebagai kebajikan moral, mengandung kemauan 
untuk mengikuti kebaikan dari orang-orang lain, baik di kelas dan 
hal-hal yang dipelajari, dengan peduli dan kewajaran. Toleransi, 
jadi dipraktekkan adalah kebajikan untuk memahami orang-orang 
lain tidak sebagai satu toleransi pemimpin kepada orang yang 
ditoleransi dalam perspektif toleransi, tetapi cukup memahami 
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orang-orang lain sebagai mereka inginkan untuk dipahami. Saling 
menghargai untuk para partisipan dalam menjalankan pendidikan 
dalam kewarganegaraan dunia diartikan setiap partisipan melihat 
orang-orang lain sebagai sesuatu yang berharga dari respek, dan juga 
beberapa kultur yang mereka pelajari sebagai keberhargaan dari 
respek, karena mereka mengikutinya berjuang untuk menghargai 
diri sendiri seperti dirinya sendiri, walaupun kontek kultural dalam 
perjuangan ini merupakan taruhan.

Sekarang kita mesti hati-hati di sini. Mencakup moralitas dari 
kesusilaan seperti itu sebagai moralitas yang tepat untuk pendidikan 
dalam kewarganegaraan multikulturalisme tidak berarti “segala 
sesuatu dapat berjalan”. Ini adalah batas-batas untuk setiap dari 
beberapa kebajikan, bahkan ketika dipraktikan dalam kelas dengan 
inkuiri yang sungguh-sungguh. Potensi para warga negara dan para 
pendidik mereka dalam kelas Studi-studi orang Amerika keturunan 
Afrika mungkin untuk menghadapi kefanatikan dalam kelas itu 
yang adalah antitesis untuk kebajikan-kebajikan yang dipuji 
sebagai perilaku kelas yang tepat terhadap dan dalam studi ini. 
Saya tidak percaya bahwa penggunaan dari kebajikan-kebajikan itu 
di kelas menghendaki pengampunan kefanatikan. Cukup, latihan 
kebajikan-kebajikan kesusilaan menghendaki bahwa para warga 
negara yang potensial dan yang mengajar mereka meninggalkan 
label-label dan mencapai sebagai jelas memahami kefanatikan 
kontek kultural seperti mereka dapat, selalu mengingat bahwa 
memelihara kehendak baik, toleransi dan saling menghargai tidak 
akan membolehkan penggunaan yang bebas untuk kefanatikan dan 
jadi harus ditinggalkan dengan mempraktikan beberapa kebajikan 
dari kesusilaan sebagai multikulturalisme dari kewarganegaraan 
dunia yang dimiliki.

Ketiga dan terakhir dari yang diinginkan Nussbaum 
(1997:85) untuk mendidik secara bebas warga negara adalah 
mengembangkan mereka dengan imajinasi naratif. Melukiskan 
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berdasarkan pemahaman mereka seperti Marcus Aurelius, 
Nussbaum mengemukakan bahwa para warga negara yang potensial 
harus tidak hanya mengumpulkan pengetahuan dari kultur yang 
berbeda dari diri mereka sendiri, tetapi menanamkan dalam diri 
mereka suatu kapasitas untuk imajinasi yang simpatik, itu akan 
memungkinkan mereka “ untuk mengerti motif-motif dan pilihan-
pilihan dari orang yang berbeda dari diri mereka sendiri” . Poin dari 
memperoleh kemampuan ini “untuk berdiri dalam sepatu orang 
lain”? Itu adalah penghapusan dari memandang orang lain sebagai 
orang asing terhadap diri sendiri dan juga melarang sejak waktu 
itu memahami. Imajinasi naratif membolehkan seseorang untuk 
mengerti kemungkinan dari memahami, dan juga mendatangkan 
kepada cinta, orang asing yang lain untuk apa yang mereka coba 
untuk ada atau lakukan.

Studi dari literatur adalah secara khusus membantu dalam 
mengefektifkan perkembangan dari bentuk imajinasi moral bagi 
para warga negara yang potensial (Nussbaum, 1997: 88,89,93f). 
Tetapi kita mesti tidak lupa untuk memperhatikan keterangan 
dari ucapan-ucapan pendahulu kita tentang pendekatan “buku-
buku terkenal” dari pendidikan liberal bahwa Nussabaum adalah 
tidak menyarankan untuk studi terhadap literatur hanya untuk 
melihat apakah isi buku-buku, oleh karena itu membiarkan para 
siswa untuk mengumpulkan sedikit implikasi-implikasi moral dari 
teks-teks bagi diri mereka sendiri. Cukup, Nussbaum menyebut 
teks-teks literasi untuk mengajar dengan agenda moral yang jelas 
guna menanamkan dalam para pembaca buku, para warga negara 
potensial, “suatu pandangan yang memberitahu dan menghibur dari 
perbedaan (Nussbaum, 1997: 89). Membaca teks-teks dengan cara 
ini akan mendorong para warga negara potensial, tidak hanya untuk 
membaca secara kritis, tetapi juga untuk berpikir tentang nilai-
nilai mereka sendiri dalam penjelasan dari nilai-nilai yang dicakup 
dalam karakter-karakter teks . . satu bentuk membaca mengritisi 
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diri sendiri (self-critical reading). Dapat ditambahkan, para warga 
negara potensial akan mendatangkan simpati dengan karakter-
karakter dari teks yang mereka baca, seperti mereka mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan tentang pengalaman-pengalaman karakter-
karakter yang nyata, pengalaman-pengalaman nyata yang mungkin 
begitu amat berbeda dari kehidupan mereka sendiri. Jadi, para warga 
negara potensial berkembang, dengan menggunakan imajinasi-
imajinasi moral mereka, suatu cinta kepada orang-orang yang 
“bersuara,” mereka sekarang dapat mendengar dengan pengertian. 
Daya penerimaan seperti itu, akan memungkinkan tidak hanya 
untuk pengetahuan terhadap nilai-nilai yang berbeda dari para 
warga negara potensial itu sendiri, tetapi untuk mengakui terhadap 
nilai-nilai itu sebagai valid untuk orang-orang yang mereka coba 
untuk tinggal bersama mereka.

Memperkuat kesusilaan seperti itu adalah sebuah kegiatan 
edukatif yang secara mudah digambarkan. Ia adalah moralitas 
dari kepedulian. Untuk meyakinkan, kebajikan-kebajikan moral 
dari kehendak baik, toleransi dan respek adalah juga dimuat 
dalam bentuk membaca tekstual, bagi para warga negara potensial 
mesti membaca teks yang ditugaskan dengan tulus, mengelola 
bisikan prasangka-prasangka dan kehadiran mereka terhadap 
apa yang penulis coba untuk katakan, membaca keterangan 
dengan penafsiran yang lebih membuka wawasan terhadap teks 
di tangan dengan hak mempertimbangkan terhadap signifikansi 
dari teks yang kurang dipertimbangkan. Tetapi untuk beberapa 
kebajikan sekarang ditambahkan, seperti saya katakan, kebajikan 
untuk peduli, atau lebih tepatnya memperdulikan. Dalam materi 
dari penggunaan tekstual itu, para warga negara potensial harus 
membuahkan peduli tentang karakter-karakter dalam teks-teks itu, 
seperti mereka empati dengan karakter dalam imajinasi mereka. 
Tetapi, pada tingkat yang lebih dalam, para warga negara potensial 
akan menjadi peduli tentang literatur dan proses itu yang melibatkan 
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mereka dengan literatur, yakni dari pendidikan liberal itu sendiri. 
Misalnya, seperti mereka mereka memperoleh penghargaan-
penghargaan dari usaha-usaha ketat imajinatif mereka, para warga 
negara potensial akan memperoleh pemahaman yang lebih baik 
terhadap narasi-narasi yang sebagai kehidupan mereka sendiri dan 
dengan begitu proses dari pendidikan melalui literatur akan begitu 
menyentuh keberadaan mereka.

Mungkin banyak yang lain penting untuk direalisasi sekarang. 
Untuk kepedulian para warga negara potensial . . . para warga negara 
potensial yang peduli dengan kerja dan keuntungan-keuntungan 
imajinatif mereka dapat diarahkan dari hal itu . . . adalah lebih besar 
kemungkinan, itu akan kelihatan, untuk menggunakan kebajikan-
kebajikan intelektual dan moral yang terakhir dicatat. Beberapa 
orang yang peduli tentang proses edukatif itu sendiri adalah lebih 
banyak bertanggungjawab untuk menyampaikan permintaan-
permintaan terhadap kesusilaan dari kehendak baik, toleransi dan 
respek seperti mereka mengambil tugas-tugas yang diperlukan 
untuk menjadi para warga negara dunia. Tentu saja, itu mungkin 
menjadi baik tanpa bentuk gambaran kepedulian di sini, para warga 
negara potensial mungkin tidak melihat pengujian diri Socrates 
(self-examination) dengan menggunakan kebajikan-kebajikan 
intelektual yang diperlukan untuk mewujudkannya sebagai hal 
yang bermanfaat bagi upaya-upaya mereka dan begitu melepaskan 
pengejaran terhadap penghargaan-diri (self-respect) yang kita 
lihat dapat mengakhiri dari penggunaan cara-cara Socrates. Tetapi 
di sini akan menjadi skeptis, orang yang akan menolak konsepsi 
dari pendidikan moral seperti amat idealistik dengan catatan dari 
apa yang sebenarnya terjadi dalam kelas-kelas orang Amerika 
sekarang ini, di mana ketidaksopanan dapat menjadi teratur saat 
ini, dan ketidaksopanan dikuatkan oleh penelitian empiris yang 
disinggung dalam artikel-artikel terkini dalam The Chronicle of 
Higher Education.
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Keluhan terhadap ketidaksopanan dalam kelas perguruan 
tinggi, jurnalis The Chronicle menulis tentang pembangkangan 
terhadap perintah dan bahkan intimidasi di sana, karakteristik-
karakteristik dari perilaku yang ia katakan “tanda-tanda berakhirnya 
kepantasan di banyak kelas” (Schneider, 1998: 12). Dari wawancara 
di kampusnya, jurnalis mempelajari bahwa dosen merasa bahwa 
“para siswa (para warga negara potensial) memikirkan diri mereka 
sendiri dalam menggerakkan kursinya, karena mereka membayar 
dengan uang sering dengan jumlah uang yang besar  untuk tingkatan 
mereka“ dan bahwa “para siswa menjadi lebih mengacau, karena 
mereka mengetahui mereka dapat memiliki cara dengan bebas dari 
hukuman (13). Beberapa pembenaran untuk mempercayai laporan 
itu adalah meminjam melalui artikel Chronicle lain yang berjudul 
“Ketidaksopanan dalam Kelas Dipelihara Tokoh Pendidikan”, 
Trout (1998:40) yang mengemukakan bahwa para mahasiswa di 
perguruan tinggi (para warga negara potensial) memandang para 
pengelola perguruan tinggi sebagai sekutu dalam perjuangan 
mereka, melebihi dari standar-standar kelas dan para pendidik 
yang mengharapkan begitu banyak, seperti hasil dari yang melekat 
pada standar-standar tersebut. Bentuk-bentuk-bentuk evaluasi 
mahasiswa adalah saluran mahasiswa terhadap para pengelola, 
bentuk-bentuk yang tidak dituntut tentang apakah materi itu 
telah dituntut, atau materi beban kerja yang menantang, atau 
pemberian angka yang sulit, atau apakah standar-standar pendidik 
tinggi, dengan begitu para partisipan banyak mempelajari dan 
kita mungkin menambahkan, apakah para warga negara potensial 
tumbuh untuk peduli tentang pendidikan mereka seperti membantu 
pada efeknya pada pertumbuhan mereka. Cukup, bentuk-
bentuk evaluasi malahan meminta para warga negara potensial 
untuk menilai dorongan dari kepentingan pendidikan mereka, 
perhatian untuk para mahasiswa, dan sifat tidak memihak dalam 
penentuan kelas. Bentuk-bentuk itu, para menulis menyimpulkan, 
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“memungkinkan para mahasiswa (para warga negara potensial) 
tidak puas untuk membuat dekorasi pesta bagi profesor mereka” 
dan mendorong kemudahan memperoleh persetujuan terhadap 
apa yang disebut “tokoh pendidikan” Trout (1998:40)  Ini amat 
memundurkan dari bentuk pendidikan yang kita lihat dari resep 
yang diminta Nussbaum (1997).

Tetapi kita mesti berakhir dengan bentuk keputusasaan. Apakah 
kita harus merealisasi hanya seperti resep yang diminta Nussbaum 
dan meminta jika mereka dapat memberikan penangkal terhadap 
suasana tidak enak di kelas saat ini, karena mereka membantu 
untuk orang-orang yang harus ditanggulangi dengan millenium 
baru dan dengan mengikuti mereka memberikan kesusilaan dalam 
kehidupan mereka.

Apakah resep-resep Nussbaum berarti, saya percaya, itu 
adalah penanaman karakter moral oleh para pendidik liberal pada 
para warga negara potensial. Terhadap para warga negara potensial 
yang berkembang respek-diri (self-respect) dari praktek kebajikan-
kebajikan intelektual dan belajar kebajikan-kebajikan moral dari 
kehendak baik, toleransi, respek dan peduli sebagai keluaran yang 
direncanakan dari proses pendidikan, mereka akan terdidik secara 
moral. Kolaborasi antara para pendidik dan para warga negara 
potensial yang kita kemukakan harus diperkuat bahwa proses 
dari pendidikan moral dalam kesusilaan akan menuntut teladan 
yang cermat dari berbagai kebajikan di atas bagian dari cara-cara 
mengajar para warga negara potensial. Pengajaran mereka harus 
memperlihatkan kebajikan-kebajikan intelektual dan moral, dengan 
begitu baik, dan para warga negara potensial akan memunculkan 
pandangan mereka tentang manfaat dari pengajaran itu.

Dan itu tidak akan dilakukan terhadap pendapat orang-orang 
yang hanya memiliki pengalaman mempraktekkan beberapa 
kebajikan dalam etnis tertentu mereka atau kelompok yang 
berorientasi pada jenis kelamin, dapat mengajar berbagai kebajikan 
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intelektual dan moral, seperti beberapa warna identitas politik 
yang akan diperlihatkan, ketika berbagai kebajikan nampak dalam 
beberapa konteks secara berturut-turut. Itu pasti benar, bahwa para 
warga negara potensial belajar tentang kebajikan-kebajikan moral 
perempuan, akan melakukan yang terbaik, untuk memulai dengan 
membaca apa yang para filosof moral perempuan katakan tentang 
kebajikan-kebajikan itu, tetapi itu tidak berarti bahwa hanya para 
profesor perempuan yang dapat mengajar praktik moral feminin, 
karena hanya mereka yang memahaminya. Terhadap berpikir 
seperti itu, adalah mengingkari semua hal yang kita katakan 
tentang kemungkinan dari melintasi batasan-batasan kelompok 
dalam imajinasi. Baik melakukan petunjuk-petunjuk yang diminta 
Nussbaum untuk para pengajar di perguruan tinggi, seperti mereka 
menjadi para pendidik moral dari kebajikan-kebajikan itu, menjadi 
teladan dalam moral. Teladan dalam moral adalah tidak diperlukan, 
hanya akuntabilitas untuk justifikasi pendirian moral bagi pencarian 
kesusilaan dari arti yang dikandung kebajikan-kebajikan itu. 

Karakter moral dari pandangan yang dilukiskan di sini, 
dipilih atau lebih tepatnya dikontruksi untuk para warga negara 
potensial dan bentuk karakter moral yang dikonstruksi adalah 
karakter kesusilaan, karena apa yang secara moral tepat terhadap 
kesopanan yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat 
demokratis sekarang ini. Kesopanan dalam bentuk kehidupan 
diperlukan tidak hanya keadaban, tetapi perjanjian antara dan 
di antara para warga negara partisipan, sebagaimana mereka 
menandatangani keputusan-keputusan mereka secara demokratis. 
Perjanjian ini memerlukan kebajikan-kebajikan, baik intelektual 
dan moral, yang mengangkat karakter yang dibangun dari para 
partisipan. Kesanggupan merasakan secara etis yang dimiliki oleh 
beberapa kebajikan merupakan upaya-upaya para warga potensial 
mengidentifikasi yang Joel Kupperman (1991:85) mempercayai 
sebagai pengikut Kant dan etika utilitarian sangkal. Untuk etika-
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etika itu, dalam pandangan Kupperman, membolehkan para warga 
negara untuk secara relatif, tidak memiliki karakter dalam membuat 
keputusan-keputusan rasional sesuai dengan teori-teori pembuatan 
keputusan yang secara rasional diharapkan. Sekarang, karena para 
warga negara potensial mengikuti kesusilaan berdasarkan pada 
pelaksanaan tertentu diri mereka sendiri dari kebajikan-kebajikan 
intelektual dan moral yang terakhir dibahas, memberikan mereka 
suasana istimewa, para warga negara potensial secara moral 
termotivasi untuk menguraikan isu-isu moral mereka yang soroti 
dari kondisi-kondisi relatif terhadap mereka. Jadi kesusilaan 
akan menjadi kemampuan merasakan etika yang relativistik, 
membolehkan pembuatan keputusan secara otonom, di mana 
otonomi berarti mengikuti ide Thomas E.Hill (1991) bahwa para 
warga potensial memiliki hak untuk membuat keputusan-keputusan 
tanpa campur tangan dari manipulasi eksternal, Ini, suatu otonomi 
menghendaki, semua hal di atas, respek diri (self-respect). Siapa 
yang mempelajari respek-diri, berpikir mengkritisi-diri akan 
mendorong perkembangan pikiran mereka dapat memanggil diri 
mereka sendiri dan kesusilaan, dengan itu mengarah ke perilaku 
mereka sendiri, memberikan mereka pilihan untuk melakukannya.
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BAB VII
Moralisasi Kewarganegaraan dalam Diskursus 

Integrasi di Belanda7

Willem Schinkel
Universitas Erasmus Rotterdam

    
A. Pendahuluan 

‘Kewarganegaraan’ telah memperbaharui perhatian bagi para 
ilmuwan sosial dan filosofi politik untuk beberapa dasawarsa 
sekarang.¹ Memperbaharui popularitas akademis dari gagasan 
kewarganegaraan adalah sering dilihat kaitannya dengan 
proses globalisasi.² Kewarganegaraan secara tradisional adalah 
mekanisme dari dalam dan keluar dari negara.³ Secara modern, 
kewarganegaraan adalah bentuk demokratis dari keanggotaan 
secara politis. Sebagaimana rumusan dari T.H.Marshall,4 yang 
menunjukkan secara juridis, menggambarkan kumpulan dari hak-
hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai akibatnya, warga negara 
dapat dipandang sebagai berkas dari hak-hak dan kewajiban-
kewajiban. Dengan mengatur jalan masuk ke dalam negara, 
kewarganegaraan pada suatu waktu melindungi batas-batas negara. 
Sebagai negara modern/perbedaan masyarakat, membuat gagasan 
“kedaerahan” dari masyarakat,5 membawakan secara relatif tumpang 
tindih antara “masyarakat” dan bangsa, kewarganegaraan secara 
otomatis berarti masuk dalam masyarakat. Relativitas tumpang 
tindih antara bangsa dan masyarakat adalah mungkin hanya untuk 
waktu singkat dalam masyarakat, yang telah berbeda dari negara,6 

7  Amsterdam Law Forum, 2008. www.amsterdamlawforum.org
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dibentuk secara etnisitas yang seluruhnya relatif homogen. Negara 
tentu saja menjaga batas-batas teritorial dari masyarakat. Justru 
gagasan “kedaerahan” dari masyarakat kehilangan kredibilitas 
pada masa-masa globalisasi ini.7 Dari “masyarakat’, saya menunjuk 
bangunan yang tidak bersambung satu sama lain sebagai hegemoni 
dalam menempati suatu ruang ‘kosong’ dan pada gilirannya masuk 
ke dalam esensi dari kolektivitas sosial.8 Oleh karena ‘masyarakat’ 
adalah bangunan yang tidak bersambung satu sama lain, adalah 
strategis dalam memasukannya dan mengeluarkannya.9 Secara 
signifikan, para subjek berpartisipasi dalam bidang ekonomi 
atau bidang-bidang yang lain masih bisa dikatakan untuk tinggal 
‘di luar masyarakat” sebagai wacana terhadap ilustrasi-ilustrasi 
‘integrasi’. Perbedaan antara keanggotaan dari negara-bangsa 
dan keanggotaan dari masyarakat adalah justru kenyataan bahwa 
keanggotaan dari masyarakat adalah dalam bentuk tidak-tersusun 
dan  tidak bersambungan satu sama lain.10 

Untuk periode singkat (‘Marshallian’) dalam abad 20, 
kewarganegaraan difungsikan sebagai penjamin keanggotaan 
dari negara-bangsa dan domain yang tidak bersambungan satu 
sama lain  (discursive) dari masyarakat, tetapi dalam masa ini 
membanjir migrasi yang menjadi penetap, itu sudah tidak lagi bisa 
diterima secara masuk akal. Dalam masa akhir perang Erofah, 
keanggotaan secara politis bermakna, dalam praktek, keanggotaan 
dari masyarakat hanya untuk orang-orang yang berkaitan melalui 
kelahiran dengan bangsa, negara dan cara demikian dengan 
masyarakat.11 Dalam apa yang ia sebut “teori ideal”, suatu model 
yang dikemukakan untuk contoh dalam karya John Rawls: ”Suatu 
masyarakat demokratis, seperti beberapa masyarakat politis, ia 
dipandang sebagai sistem sosial yang komplit dan tertutup (. . .) 
kita tidak melihat sebagai masyarakat yang mengikat pada abad 
penalaran, seperti kita mungkin terikat dalam suatu asosiasi, tetapi 
seperti keadaan lahir dalam masyarakat di mana kita akan menjalani 
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hidup yang komplit.”12 Visi seperti itu dari negara-bangsa dan 
masyarakat adalah hal yang tidak bisa dipermasalahan.13 Adalah 
penting untuk dicatat bahwa di sana tidak selalu pengucilan-
pengucilan dari kelompok-kelompok tertentu, dan keanggotaan 
dari masyarakat, untuk contoh, kalangan miskin dan perempuan 
(khususnya yang kawin dengan lelaki asing) telah menjadi 
persoalan untuk beberapa waktu. Hal yang masih penting sekali 
pada situasi sekarang di Erofah Barat adalah pada heterogenitas 
etnis dari masyarakat yang mengarah pada pengucilan-pengucilan 
yang tidak bersambungan satu sama lain secara jelas dengan 
tema persoalan kewarganegaraan dari para imigran dan anak-
anak mereka. Ketika masyarakat dimasuki oleh orang yang tidak 
bertalian secara kelahiran dengan bangsa, bangsa tidak bisa melihat 
secara relatif saling mencocokkan dengan masyarakat. Sementara 
negara-bangsa yang dalam rumusan Giogio Agamben, “Negara 
yang membuat dasar nativitas atau kelahiran (kehidupan manusia 
sebenarnya) untuk kedaulatannya sendiri,”14 negara membutuhkan 
sumber-sumber baru untuk kedaulatan, potensi fungsi yang baru, 
ketika bangsa tidak bisa secara relatif saling melengkapi dengan 
masyarakat dari hal yang telah berbeda. Saat orang-orang dari 
sosialisasi yang berbeda memperoleh keanggotaan secara politis, 
keretakan muncul tanpa menutupi tumpang tindih antara negara dan 
bangsa, dan demikian juga antara negara dan masyarakat. Ini untuk 
mengatakan bahwa negara/masyarakat modern berbeda dalam 
menjaga keduanya secara terpisah dengan jarak kontrol yang tidak 
terlalu kuat. Analisis ini mendorong terhadap kewarganegaraan 
dan negara-bangsa untuk bergerak melintasi “nasionalisme secara 
metodologis.”15 Kenyataan bahwa konsep dari kewarganegaraan  
begitu dinikmati popularitasnya secara luas dalam negara adalah 
dikaitkan dengan pergeseran posisi dari negara secara relatif 
ke masyarakat adalah karakteristik dari globalisasi. Dalam apa 
yang dapat kita sebut pentingnya pergeseran secara relatif yang 
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tidak berhubungan satu sama dari kewarganegaraan formal ke 
kewarganegaraan moral, suatu reorientasi dari negara berhadapan 
dengan masyarakat yang memberikan tempat, dari pandangan 
sosiologis, konsekuensi-konsekuensi untuk peran kontemporer 
dari negara.

B. Kewarganegaraan Formal dan Kewarganegaraan 
Moral
Kewarganegaraan sejak zaman-zaman kuno, dipandang 

sebagai surat rekomendasi untuk masuk dalam negara. Paling tidak 
dahulu kala adalah moralisasi dari kewarganegaraan sesuai dengan 
warga negara nyata (real citizen) adalah warga negara aktif (active 
citizen). Sebagaimana dikemukakan oleh Thucydides, mengutip 
pidato pemakaman Pericles: ”Kita tidak mengatakan bahwa 
manusia yang tidak memiliki kepentingan dalam politik adalah 
manusia yang memikirkan urusannya saja; kita mengatakan bahwa 
ia tidak mempunyai urusan di sini dengan kita semua.”16 Demikian 
juga, bagi Aristoteles, warga negara yang baik adalah seseorang 
yang secara aktif berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa politik.17 
Bagi para filosof politik Yunani, kewarganegaraan adalah suatu 
etos. Sementara orang Romawi seperti Cicero, kewarganegaraan 
menjadi kebajikan (virtus). Pendekatan-pendekatan seperti 
itu menambahkan aspek formal dari kewarganegaraan dengan 
aspek moral, dan mereka secara berkelanjutan untuk ada dalam 
seluruh sejarah dari pemikiran politik.18 Revolusi Prancis 
dengan Declaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) 
memisahkan ‘lelaki dewasa’ dari ‘warga negara’19 dan dengan 
demikian ‘aktif’ (citoyen) dari ‘pasif” (homme).20 Robespierre 
yang memandang kewarganegaraan sebagai ‘kebajikan publik’.21 
Oleh karena itu saya berkeinginan menganalisis perbedaan antara 
kewarganegaraan formal  yang secara juridis menyusun hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban dari anggota-anggota warga negara dari 
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negara-negara  dan kewarganegaraan moral bandingan nyata ideal 
dari partisipasi warga negara.22 Kewarganegaraan formal adalah 
mengacu kepada status juridis sebagai keanggotaan dari orde 
juridis-politis dan dengan hak-hak sosial. Jadi saya memasukkan 
ke dalam ‘kewarganegaraan formal’ (formal citizenship) juga 
bahwa yang disebut ‘kewarganegaraan sosial’ (social citizenship) 
dan yang mengacu kepada hak-hak sosial tertentu,23 sebagaimana 
‘kewarganegaraan yang berorientasi kepentingan umum (civic 
citizenship). Melalui kewarganegaraan moral (moral citizenship) saya 
menunjukkan sesuatu yang sungguh berbeda, yaitu membawakan 
konsep ekstra-legal normatif (extra-legal normative concept) dari 
warga negara yang baik. Ini tidak hanya faktual dan deskriptif, 
tetapi juga gagasan tandingan nyata dan memberikan petunjuk. 
Walaupun demikian, setiap konsepsi formal dari kewarganegaraan 
adalah menuju untuk membawa aspek dari kewarganegaraan 
moral. Perbedaannya adalah analisis dan melakukan bobot 
analisis secara relatif diberikan terhadap terhadap aspek-aspek 
formal atau moral dari kewarganegaraan. Satu yang mungkin 
menarik untuk menguraikan kewarganegaraan liberal sebagai 
mempromosikan kewarganegaraan formal dan kewarganegaraan 
komunitarian dan republikan sebagai kewarganegaraan moral.25 
Tetapi beberapa konsep dari kewarganegaraan juga memiliki 
aspek formal dan aspek moral.  ‘Kewarganegaraan moral’, dalam 
istilah yang saya gunakan di sini, tidak menunjukkan suatu teori 
yang sebenarnya dari kewarganegaraan, tetapi aspek-aspek dari 
berbagai pendekatan yang memberikannya relatif lebih berat pada 
teori-teori komunitarian dari kewarganegaraan.26 dari pada teori 
liberal. Perbedaan formal/moral yang saya usulkan27 tidak mengacu 
kepada pikiran-pikiran teoritis atau praktis dari kewarganegaraan, 
tetapi pada teori dan praktis.
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C. Moralisasi  dan  Virtualisasi Kewarganegaraan; 
‘Integrasi’ sebagai ‘Kewarganegaraan’      
Wacana kebijakan integrasi Belanda yang dikembangkan 

melalui beberapa fase.28 Jaman sekarang fase itu disebut fase 
kalangan kultural.29 Dalam fase ini, ‘integrasi kultural’, lebih 
diutamakan dari pada ‘integrasi sosio-ekonomis”, dan fokus secara 
individual melebihi fokus dalam bentuk kelompok di mana makna 
pikiran dari ‘integrasi’ diperhatikan. Wacana terhadap integrasi 
secara luas dibatasi pada isu-isu kultural dan, lebih secara khusus, 
terhadap isu-isu yang berkaitan terutama dengan ‘Islam’.30 Fase 
dalam wacana integrasi, yang berlanjut hingga sekarang, dapat 
diistilahkan kalangan kultural (culturist) kepada hal yang luas, 
yaitu yang merembes melalui bentuk yang dibudayakan dari 
rasisme, sesuatu yang diistilahkan ‘neo-rasisme’32 atau ‘rasisme 
kultural.33 Sebagaimana Schinkel34 kemukakan, bagaimanapun, 
paham kultural dapat dipandang menjadi terbaik sebagai suatu 
‘wacana dari perubahan’ (discourse of alterity)34 yang sepadan 
dengan rasisme dan sama dengan observasi normatif didasarkan 
menurut perkiraan pada perbedaan kultural, malahan dari satu yang 
alami, seperti dalam kasus rasisme. Problema-problema ‘kultur’ 
dari kulturalisme seperti untuk mereka yang mengalami kebuntuan 
penyesuaian dengan ‘kultur,”35 yang diberi julukan sebagai ‘kultur 
Belanda yang dominan’.

Saat dimulai pada fase ini dalam wacana integrasi dan yang 
mengiringi kebijakan, menjadi ‘kewarganegaraan’, sesuai dengan 
parlemen, “prinsip yang mengarahkan kepada visi baru terhadap 
kehadiran orang-orang dari kultur-kultur beragam di Nederland.“36 

Kewarganegaraan oleh karena itu menjadi ‘pilihan’untuk 
“partisipasi dalam masyarakat Belanda.”37 Apa yang terjadi ke 
depan dengan tematisasi dari wacana integrasi kewarganegaraan, 
pada satu sisi, cara berpikir yang berpusat pada kultur- memberikan 
contoh praktik-praktik ‘warga negara yang aktif’ adalah praktek-
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praktek yang biasa sesuai dengan ‘kultur dominan’ dan pada 
sisi lainnya cara berpikir yang berpusat pada loyalitas  ‘warga 
negara yang baik memiliki ‘loyalitas’ terhadap’ masyarakat.38 
Kewarganegaraan menjadi persoalan masuk ke dalam ‘masyarakat’ 
dan hal demikian menjadi persoalan kultural sepenuhnya.39 Juga 
menjadi hal yang khusus dalam diskusi secara ringkas tahun 
2007  pada parlemen tentang kebangsaan-kebangsaan ganda, 
yang mempunyai paspor ganda dari dua sekretaris negara (satu 
Belanda-Maroko dan Belanda-Turki yang lain) adalah problema 
sebagai ‘ketiadaan loyalitas’ terhadap Belanda. Loyalitas-loyalitas 
dimulai dengan dominasi debat politik terhadap integrasi dan 
kewarganegaraan sekitar 1992-1993, dan kabinet mengambil posisi 
yang mempertimbangkan ‘beberapa tahun lebih awal dari abad ke-
19.40  Penyamaan antara ‘integrasi’ dan ‘kewarganegaraan’ atau 
cukup definisi dari ‘integrasi’ sebagai ‘kewarganegaraan’, yang 
ditentukan, mundur ke tahun 1994. Kewarganegaraan menjadi 
fokus sentral dari kebijakan-kebijakan integrasi.41 Secara politik, 
penyamaan antara integrasi dan kewarganegaraan dipromosikan 
oleh partai konservatif,42 yang menyatakan: “…memadukan 
imigran menjadi warga negara, dalam pengertian yang mungkin 
lebih luas dari kata. Jadi menganggap ‘integrasi’ menyamai 
pikiran klasik dari ‘kewarganegaraan’.43 Paper yang disampaikan 
sebagai agenda kabinet Contourennota Integratiebeleid Etnische 
Minderheden (Memorandum Integration Policy Ethnic Minorities, 
1994) membaca: “Tujuan utama dari kebijakan integrasi adalah 
( . . . ) realisasi mengaktifkan kewarganegaraan orang-orang 
dari kelompok-kelompok minoritas etnik.”44 Dalam tulisan dari 
Menteri Peristiwa-peristiwa Asing dan Integrasi dalam tahun 2003, 
dan dalam Miljoenennota (cabinet budget paper) tahun 2004, 
penyamaan antara ‘kewarganegaraan’ dan ‘integrasi’ nampak 
komplet dan kedua diletakkan di atas tingkat yang sama. Dalam 
tahun 2003, ‘integrasi’ didefinisikan sebagai “kewarganegaraan 
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bersama.”45 Dalam tahun 2004, integrasi diuraikan sebagai 
“kewarganegaraan bersama dari kalangan minoritas dan alochton.”46 
Negara mensponsori ‘pengukuran’ dari ‘integrasi’ dimulai dari 
premis yang sama dalam tahun 2006: ”Integrasi dapat dipandang 
sebagai proses dari memperoleh kewarganegaraan dan partisipasi 
dalam masyarakat melalui kalangan allochtons dalam tiga domain 
masyarakat”46 Demikian juga, analisis-analisis dengan lebih jauh 
terhadap kebijakan menempatkan ‘rezim-rezim kewarganegaraan’ 
pada tempat yang sama dengan ‘rezim-rezim integrasi’48.    

Paper kabinet baru-baru ini tentang integrasi, Integratienota 
2007-2011 (Integration Memorandum 2007-2011), yang 
konsepnya ditulis oleh menteri yang baru dan relatif dari sayap 
kiri, yang merasa sebagai pemutusan kebencian terhadap orang 
asing (xenophobia) dan keketatan pada tahun-tahun ini, tetapi, 
mengilustrasikan bentuk fundamental dari pergeseran parameter-
parameter yang tidak bersambungan satu sama lain dari wacana 
kebijakan Belanda, kebijakan itu memberikan keberlanjutan 
ganda; 1) ‘kewarganegaraan’ tetap tekanan dominan dari kebijakan 
integrasi pemerintahan; 2) tematisasi neoliberal dari ‘individu’ 
atau ‘tanggung jawab sendiri’, yang datang selama fase kalangan 
kultural (culturist) dari diskursus (wacana) integrasi, tetap. 
Paper untuk contoh mengatakan, dalam paragraf yang berjudul 
‘Kewarganegaraan aktif sekarang dibutuhkan’, dengan tujuan-
tujuannya: ”emansipasi masyarakat dan integrasi sosial, dan dalam 
beberapa tekanan yang kuat terhadap kewarganegaraan.”49 Judul 
tambahan dari Integration Memorandum, Make sure you’re a part 
of it! (Zorg dat je erbij hoort1), menekankan pentingnya ikatan 
terhadap “tanggung jawab individu.” Jadi, pemerintah membuat 
“seruan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam 
masyarakat atas dasar saling menerima dan persamaan hak.”50 
Ini, tentu, mengisyaratkan kemungkinan untuk tidak mengambil 
bagian dari masyarakat. Karenanya, ‘fungsi-menyembatani’ adalah 
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diharapkan dari kewarganegaraan.51 Tetapi karena kewarganegaraan 
adalah kebanyakan kasus dari tanggung jawab individu (seperti 
‘membesarkan anak-anak anda dengan baik’ atau ‘membuat yakin 
kamu adalah bagian dari ini’), upaya menyembatani adalah melulu 
ditempatkan pada sisi dari para warganegara yang kewarganegaraan 
mereka membutuhkan peningkatan.52

D.  Virtualisasi dari Kewarganegaraan
Saya berkeinginan untuk menekankan dua hal yang berkaitan 

dengan proses yang membawa konsekuensi terhadap apa yang telah 
diuraikan di atas: 1) kewarganegaraan adalah kerangka yang makin 
bertambah sebagai kewarganegaraan moral; 2)  kewarganegaraan 
adalah keberadaan yang divirtualisasi. Moralisasi dari 
kewarganegaraan meminta perubahan relatif dari fokus ke arah aspek 
moral dari kewarganegaraan. Virtualisasi dari kewarganegaraan 
bermakna bahwa kewarganegaraan oleh karena menjadi, malahan 
aktualitas (status juridis), ke sebenarnya [virtualitas] (mungkin, 
tetapi ketiadaan aktualitas dalam istilah-istilah moral yang 
menyebar dan berubah). Saya di sini membangkitkan ingatan 
dalam menggunakan sintaks dari ‘virtual’  untuk menunjukkan 
sama baiknya bahwa kewarganegaraan meningkat menjadi virtus 
(kebajikan), kebajikan seperti dalam pikiran humanis Romawi 
dari kewarganegaraan. Konsep yang ‘morat-morit’ dan terlalu 
banyak kata-kata dari kewarganegaraan moral merupakan sisi 
formal yang remang-remang dari kewarganegaraan sepanjang 
kerangka yang tidak bersambungan satu sama lain tentang gagasan 
bahwa hanya satu yaitu warga negara yang benar-benar (real 
citizen) ketika seseorang sebagai warga negara yang aktif (active 
citizen). Penyamaan antara ‘integrasi’ dan ‘kewarganegaraan’ 
meminta suatu kewarganegaraan sesungguhnya (a virtualisation 
of citizenship) untuk meningkat menjadi kewarganegaraan dari 
orang-orang sebagai para warganegara dalam pengertian formal, 
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tetapi diuraikan tidak cukup terintegrasi, karena diredusir dari 
aktualitas ke virtualitas. Tidak semua ‘para migran’ Belanda dan 
oleh karena tidak semua orang yang merupakan objek asesmen-
asesmen ‘integrasi’ berada dalam milik status kewarganegaraan 
formal. Ini merupakan contoh perbedaan antara status-status juridis 
dari ‘kewarganegaraan’ dan ‘warga’53 di antara para migran.54 
Apa yang penting sekali, bagaimanapun, adalah gagasan-gagasan 
itu mengacu pada pemasukan (inklusi) dalam negara-bangsa, 
sementara ‘integrasi’ mengacu terutama kepada pemasukan dalam 
‘masyarakat’54. Di sini, di Nederland, jumlah yang signifikan dari 
orang yang merupakan para warga negara formal, tetapi orang yang 
pada waktu yang sama menjadi objek problema-problema dari 
‘integrasi’. Karena ‘integrasi’ sama dengan ‘kewarganegaraan’, 
dan lebih spesifik dengan tekanan yang berat pada aspek-aspek 
moral, oleh karena itu, kewarganegaraan dari kelompok ini 
merupakan tidak diperhitungkan (downplayed), dalam efek yang 
divirtualisasi, dan mereka tentu secara terpisah tidak memiliki hak 
suara (discursively disenfranchised).

Tentu saja, menekankan pada kewarganegaraan moral 
dapat mengarah kepada kodifikasi juridis ke dalam aspek-
aspek kewarganegaraan formal.56 Hingga sampai sekarang, 
bagaimanapun, kodifikasi itu tidak cukup dan wacana terhadap 
kewarganegaraan berjalan ke dalam bentuk-bentuk batasan-
batasan dan formulasi-formulasinya sendiri karena kekuatan yang 
tidak dapat dijalankan. Di parlemen, telah dicatat dalam tahun 
2005, melampaui tuntutan-tuntutan kodifikasi secara formal dan 
juridis, tidak dapat dituntut dari para migran: “kita mesti menerima 
kenyataan bahwa mereka dibatasi terhadap apa yang kita dapat 
laksanakan atas nama kewarganegaraan ….”57 Sekalipun batas-
batas untuk tuntutan-tuntutan formal pernah menetapkan daerah 
dari kekuatan diskursif (tidak bersambungan satu sama lain) 
aliran kultural yang mempunyai tuntutan-tuntutan yang tidak 
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dapat dijalankan. Batas-batas itu menandai perbatasan antara 
negara dan masyarakat. Garis yang melintasi batas-batas itu oleh 
kebijakan-kebijakan integrasi ditambah dengan kewarganegaraan 
menggambarkan moralisasi dari kewarganegaraan sebagai 
cangkokan yang menyebar (diffuse hybrid) antara kekuatan 
negara dan ideologi pemerintah terhadap perilaku warga (civic 
behavior).  Tepat sekali kekuatan dari negara berhadap-hadapan 
dengan warga negara yang kewarganegaraan moral adalah 
problem yang membentuk virtualisasi dari kewarganegaraan 
sebagai bentuk kekuatan yang tidak dijalankan. Hal ini menjadi 
nampak dalam pembalikan dari lintasan ‘integrasi’. Sebelumnya 
fase kalangan kultural (phase culturist) dalam kebijakan-
kebijakan integrasi itu mengasumsikan bahwa seorang imigran 
dapat menjadi warga negara dalam pengertian formal, ia akan 
melaksanakan waktunya- atau dirinya sendiri terhadap masyarakat 
dan menjadi warga negara dalam pengertian moral dengan baik. 
Walaupun demikian, sekarang rentetan cara yang lain.58 Seperti 
seorang sarjana hukum Belanda yang mengemukakan, sekarang 
asumsi yang dominan bahwa pendatang adalah pertama untuk 
menjadi warga negara dalam pengertian moral, dan berintegrasi 
dalam masyarakat sebelum ia dapat menjadi warga negara dalam 
pengertian formal. Dalam pengertian ini, para pendatang sekarang 
memperoleh tempat kediaman tetap dan kebangsaan dengan 
membuktikan penerimaannya terhadap norma-norma fundamental 
dari masyarakat Belanda.59 Proses ganda demikian dilakukan. Pada 
satu sisi, para imigran yang baru datang diharuskan untuk pertama 
memperoleh kewarganegaraan moral, agar dapat melaksanakan 
status kewarganegaraan formal sebagai pencapaian puncak mereka 
menjadi-warga negara. Pada sisi yang lain, banyak  orang yang 
memiliki status kewarganegaraan formal, tetapi ia diakui kurang 
‘integrasi’ sebagai konsekuensi dari kekurangan ‘penyesuaian 
kultural’ mereka yang ditafsirkan hanya separuh jalan ke sana. Untuk 
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mereka, status kewarganegaraan formal adalah sungguh-sungguh 
sesuatu yang benar-benar formal, dan dalam kasus loyalitas mereka 
dilibatkan dalam kewarganegaraan moral merupakan hadiah yang 
nyata.

Hal demikian tepat sekali karena kewarganegaraan moral tidak 
dikodifikasi, tetapi pemikiran yang tidak jelas dan kumpulan yang 
tersebar, juga sebagai mekanisme strategis untuk masuk dan keluar 
dari masyarakat, yang bahkan dapat berubah dan beradaptasi. 
Dengan cara demikian secara terus menerus menjabar ke dalam/
ke luar batas, yang demikian membantu untuk menggambarkan. 
Ini merupakan bangunan yang tidak berkaitan satu sama lain dan 
demikian akhirnya tidak dapat dijalankan, tetapi, tak sama dengan 
keanggotaan dari negara-bangsa, keanggotaan dari masyarakat 
adalah non-kodifikasi dan tidak berkaitan sama lain dengan 
secara alami.60 Selain itu, paradoks dari kekuatan yang tidak dapat 
dilaksanakan, dipecahkan melalui rekaan kebijakan praktik-praktik 
legal pura-pura (legal quasi) seperti ‘Team-team Intervensi’ 
Rotterdam yang masuk ke rumah-rumah tanpa surat perintah 
legal yang sepatutnya dalam wilayah yang dirancang melalui 
perintah khusus seperti ‘Zone-zone Hotspot.’61 Seperti ‘percobaan-
percobaan kebijakan’ yang dibingkai sebagai ‘tindakan-tindakan 
luar biasa’ dan sebagai ‘inovasi administratif’ yang diterima sama 
oleh kalangan politisi dan pembuat kebijakan tepat sekali, karena 
dari fakta bahwa mereka cendrung mengelakkan kodifika

E.  ‘Kewarganegaraan Aktif’ dan perbedaan ‘autochtone/
alloctone’
Perbedaan antara para warga negara ‘aktif’ dan ‘non-aktif’, pada 

sebagian, dengan berpindah-pindah dimudahkan oleh perbedaan 
yang tidak bersambungan antara ‘para penduduk asli Belanda’ 
dan semua bentuk lain dari etnisitas. Persis fase kalangan kultural 
terdahulu dalam kebijakan-kebijakan Belanda dalam integrasi 
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tahun 1989 laporan Kebijakan Allochtons yang diumumkan oleh 
Lembaga Saintifik Belanda untuk Kebijakan Pemerintah (WRR; 
kelompok pemikir resmi negara di Nederland). WRR memberikan 
nasehat menentang penggunaan gagasan ‘minoritas etnik’, yang 
menjadi sentral dalam fase kedua dari kebijakan integrasi (dikenal 
kemudian sebagai ‘kebijakan-minoritas’). WRR menyarankan 
menempatkan kembali apa yang mereka pegang yang menjadi 
konsep yang bernoda melalui ‘kalangan allochton.’62 Beberapa 
bertentangan dengan ‘kalangan autochton’, yang merupakan 
penduduk asli Belanda. Efek sangat berhasil dari intervensi 
secara terminologis adalah menimbulkan sejumlah perlawanan. 
Padahal ‘minoritas’ tadinya bukan melawan terhadap ‘mayoritas’, 
sekarang perlawanan yang ada antara ‘kalangan allochtone’ 
(gumpalan seluruh ‘etnisitas’ bersama) dan ‘kalangan autochtone’ 
(secara literal berarti ‘tanah’, adalah orang Belanda berdasarkan 
keturunan). Perlawanan ini segera membuat jalannya ke dalam 
kebijakan. Lebih khusus lagi, perbedaan yang dibuat antara ‘Barat’ 
dan ‘kalangan allochton non-Barat’. Kategori yang terakhir terdiri 
dari, antara lain, dari bangsa-bangsa Erofah dan bangsa Amerika 
Serikat, tetapi juga Jepang, Korea Selatan dan Indonesia. Dengan 
pengecualian dari orang-orang Indonesia, kategori “non-barat’ 
efeknya bermakna ‘tidak-rendah’.

Pada satu sisi, apa yang diberi julukan sebagai ‘non-barat’ 
adalah pilihan kultural secara khusus. ‘Etnisitas-etnisitas tertentu 
dikonstruksi sebagai ‘non-western’ dan, pada fase kalangan kultural 
dalam wacana integrasi, sebagai problematis secara instrinsik. 
‘Etnisitas’ dibicarakan secara selektif dalam wacana kebijakan-
kebijakan kewarganegaraan. Hal ini tidak begitu banyak kekuatiran 
terhadap ‘multikultural secara konkrit’ yang menempatkan 
pembuat salah menyebut kategori-kategori itu sebagai kelompok-
kelompok, tetapi cukup mengelak dari kemungkinan-kemungkinan 
yang berlawanan dengan pemberian wewenang yang berbicara 
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keterlibatan, yang Michel Foucault istilahkan dengan ‘wacana 
tentang banyak pertentangan secara taktis (tactical polyvalence 
of discourse)’; suatu kategori yang menentukan para subjek 
pada waktu yang sama tempat-tempat dari emansipasi mereka.63 
Kebijakan-kebijakan yang mendasari dalam tahun 1980an. Wacana 
terkini secara radikal berangkat dari apa yang berdasarkan empirik 
(a posteriori) telah dibangun sebagai ‘multikultural’ dalam 
‘kalangan realis baru (new realism).’64 yang melihat sesuatu sebagai 
mereka sesungguhnya dan tidak dihambat oleh ‘cara yang benar 
secara politik’ dan yang demikian menempatkan kondisi retorikal 
dari multikulturalisme.65 Jadi sementara ‘kalangan minoritas etnis’ 
dan para juru bicara kuasi-resmi mereka (yang tentu saja hanya 
berakibat pada melegitimasi kebijakan-kebijakan) adalah tidak ada 
alasan untuk mengatakan kebijakan-kebijakan, ‘etnisitas’ adalah 
ada dimana-mana, dan sekali lagi bukan dalam pengertian secara 
antropologis yang dibangun dan ‘telah memiliki’ identitas,66 tetapi 
dalam pengertian yang telah dikonkritkan. Memorandum Integrasi 
2007-2011. Membuat pasti kamu adalah bagian dari itu (2007) 
menandai fakta bahwa “orang digambarkan dalam lingkaran 
etnis milik mereka sendiri atau kepercayaan agama mereka, dan 
tinggal juga untuk berbicara dengan latar belakang mereka dengan 
masyarakat.”67 Demikian juga, ketika “kejahatan” disebutkan, ia 
dalam persatuan dengan fundamentalisme, radikalisme, kalangan 
allochtone atau minoritas non-barat, atau kadang-kadang melalui 
penyebutan kalangan “Antillian” dan “Maroko”. Pemberian 
‘gambaran berlebihan’ terhadap figur-figur kejahatan, kebijakan-
kebijakan khusus secara etnis diprakarsai.68 Problem-problem 
dianggap lebih berat di antara ‘orang-orang Maroko’ (orang yang 
disebut 122 kali dalam halaman 106 memorandum).

Jadi, ketika kewarganegaraan menjadi tema, yang terjadi, di 
atas pandangan sekilas yang dangkal, dalam pengertian umum, 
mengacu kepada semua kewarganegaraan-karena makna semua 
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warga negara dalam pengertian formal. Sebelum penekanan ‘etnis’ 
terhadap’ para ‘allochton’ adalah pernah ada dan oleh karena 
itu menekankan perubahan ke arah ‘para warga negara dalam 
pengertian moral.’ Keadaan yang umum dari bekas suara, tetapi 
pada waktu yang sama fokus terhadap orang-orang secara khusus. 
Memorandum Integrasi 2007-2011 (2007) sekali lagi digambarkan 
di sini. Pemerintah “fokus pada kebijakan kewarganegaraan ini 
terhadap semua warga negara dari negara kamu. Ini menyebutkan 
orang tidak berbasis pada perbedaan keberadaan mereka, tetapi 
pada partisipasi aktif mereka dalam dan membagi tanggung jawab 
untuk masyarakat.”69 Meskipun demikian, seluruh paper kebijakan 
seperti Memorandum Integrasi, menjadi jelas bahwa perbedaan 
krusial terletak antara ‘para autochtone’ dan ‘para allochtone non-
barat’ dan kadar-kadar relatif mereka dalam ‘partisipasi aktif’:

“Persis seperti yang diharapkan autochtone, allochtone diharapkan 
untuk melakukan hal terbaik mereka untuk menaklukkan tempat dalam 
masyarakat melalui belajar bahasa, mempunyai dan menyelesaikan 
pendidikan, memperoleh pendapatan dan bertanggungjawab dalam 
membesarkan anak-anak. Hal ini juga tentang keinginan tahu dengan 
respek terhadap cara-cara masyarakat Belanda dan dunia-kehidupan 
dari (autochtone) sesama warga negara, khususnya di mana kultur 
dan sejarah Belanda diperhatikan. Dengan berpartisipasi dalam 
masyarakat para allochtone menjadi mungkin untuk meningkatkan 
identitas dengan sesama warga negara dari penduduk asli.’70

Dengan demikian populasi ‘warga negara pendatang’ di 
Nederland adalah si alamat pertama dari teks-teks kebijakan 
terhadap kewarganegaraan aktif. Sebab itu rumusan di atas: “Persis 
seperti apa yang diharapkan dari para warga negara penduduk 
asli…’. Pada saat yang sama, paragraph yang ditujukan kepada 
‘radikalisasi’, dengan hanya kembali ke arah fundamentalisme 
Islam ditunjukkan. Bagian teks dari pernyataan-pernyataan 
kebijakan adalah wacana kalangan kultural dari integrasi sebagai 
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asimilasi kultural. Satu sisi tematisasi dari pemberi cap ‘etnis’, 
demikian mempunyai efek terhadap ‘dispensasi etnisitas’ untuk 
‘warga negara penduduk asli’ Belanda, karena ‘orang-orang 
Belanda’ menjadi kategori netral adalah amat masuk akal diberikan 
‘sifat putih’nya dan kesetiaannya kepada ‘kultur yang bersifat 
universal’ dari era Pencerahan.71 Semua ‘etnis’ adalah mungkin 
pada hakekatnya problematik dan bongkahan bersama menurut 
pemberi cap ‘para warga negara pendatang’

‘Kewarganegaraan aktif’ sekarang nampak sebagai obat 
mujarab untuk dua problem yang ditujukan oleh Memorandum 
Integrasi 2007-2011: fakta bahwa ‘warga negara penduduk 
asli’ mengalami kecemasan terhadap orang-orang Muslim, dan 
fakta bahwa ‘warga negara pendatang’ merasa tidak diterima.72 
Kewarganegaraan aktif sebagai bentuk penyesuaian kultural 
terhadap sisi dari pemecahan kedua problem terakhir dalam 
bahasa universal (nasional) terhadap ‘kewarganegaraan’. Dalam 
konteks membangun identitas kolektif terhadap sisi ‘warga 
negara penduduk asli’, memorandum memuat rencana-rencana 
untuk ‘Piagam Tanggung Jawab Kewarganegaraan’, yang melihat 
bahwa ‘Norma Belanda’ yang telah diperkenalkan dan mengambil 
inisiatif untuk membuka ‘Meseum Sejarah Nasional.’73 Sementara 
itu, bagian-bagian serupa yang tidak bersambungan dengan yang 
lain menjadi tampak pada tingkat lokal dari kebijakan-kebijakan 
kewarganegaraan. 

F.   Kesimpulan; Negara dan Virtualisasi Kewarganegaraan
Dalam Politik-politik Pengakuan, Charles Taylor menekankan 

kebutuhan untuk hati-hati terhadap perbedaan antara para warga 
negara ‘kelas satu’ dan para warga negara ’kelas dua.’74 Virtualisasi 
dari sejumlah kewarganegaraan untuk perbedaan yang adil, 
dengan membedakan ‘para warga negara’ dari orang-orang ‘non-
integrasi’ yang secara tidak berkaitan, dibebaskan dari masyarakat. 
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Virtualisasi kewarganegaraan mengarah kepada artikulasi yang 
tidak berkaitan dengan para warga negara tertentu  para imigran 
sebagai para warga negara dalam arti formal-, seperti subjek-subjek 
kuasi, pada sisi dilindungi dan takut dalam negara-nasional. Hal 
yang amat ditekankan atas kewarganegaraan moral dalam wacana 
kebijakan yang diprakarsai negara, menunjukkan perubahan dalam 
orientasi negara. Secara umum, negara pelan-pelan beranjak 
dari kesejahteraan sosial dan langsung campur tangan dengan 
kehidupan ekonomi ke arah bentuk-bentuk baru terhadap kontrol, 
penjagaan dan monitoring.75 Kewarganegaraan adalah satu isu 
yang negara temukan sebagai potensi fungsional yang baru dalam 
masa-masa globalisasi. Moralisasi dan berikut virtualisasi dari 
kewarganegaraan, peduli tidak hanya pada pemasukan formal 
dalam negara-bangsa, tetapi juga pemasukan moral dalam wilayah 
yang tidak berkaitan dari ‘masyarakat’. Bagian akhir dari rezim 
kewarganegaraan post-perang Marshallian yang memadukan 
bangsa dan masyarakat dalam cara-cara tidak terpecahkan secara 
relatif telah dilakukan sekitar imigrasi abad ke-20 belakangan ini.76 
Penggabungan dari ‘integrasi imigran’ dengan ‘kewarganegaraan’, 
peran negara secara relatif berubah dari kontrol terhadap batas-
batas dari negara-bangsa kepada kontrol terhadap batas-batas dari 
‘masyarakat’. Proses yang lebih tersebar dan khusus yang tidak 
berkaitan satu sama lain kemudian diprakarsai. Untuk sementara  
masuk dan keluar dalam negara-bangsa adalah persoalan juridis, 
masuk dan keluar dalam ‘masyarakat’ adalah persoalan yang 
tidak berkaitan satu sama lain yang tidak dapat dikodifikasi secara 
legal.77 Pertama adalah persoalan terpenting dari kewarganegaraan 
formal; kedua dari kewarganegaraan moral. Kewarganegaraan 
moral tentu dapat  dengan ketinggalan waktu menjadi dikodifikasi 
secara legal78 (dan kewarganegaraan formal dapat dianalisis untuk 
aspek-aspek moral), tetapi tidak berarti bahwa masuk - dan keluar 
dari ‘masyarakat’ dapat dikodifikasi. Dan melalui gambaran dari 
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‘warga negara aktif’, gambaran dari ‘masyarakat’, dari apakah 
masyarakat dan siapa yang memiliki untuk itu, terbayang luar. 
Dalam wacana Belanda tentang integrasi, kekurang-pedulian 
orang-orang terhadap integrasi dari ‘masyarakat di luar.’79 
Perubahan fokus dari negara untuk melakukan destabilisasi negara 
modern/diferensiasi masyarakat. Hal demikian memberikan 
berbagai efek terhadap migrasi, yang sekarang dianggap relevan 
untuk negara, guna merumuskan substansi dari kewarganegaraan 
moral sebagai kesetiaan terhadap ‘kultur dominan.’ Kepedulian 
ini bukan respek, tetapi rangkulan, dalam tindakan dan pemikiran, 
dari ‘kultur.’80 Dalam kontrol terhadap apakah yang diperbuat 
‘masyarakat’ melalui cara-cara moralisasi dari kewarganegaraan, 
negara menemukan tugas-tugas baru dalam masa ketika posisinya 
menjadi problematis.81 Negara, dengan demikian mendapat 
kembali kekuatan artikulasi dari apakah ‘masyarakat’ itu.  Tetapi 
hal itu hanya dapat dilakukan juga pada hal yang membedakan 
para warga negara yang baik dan aktif dengan para warga negara 
tidak begitu baik dan ‘non- aktif’. Hasil ini dalam ketiadaan hak 
memberikan suara yang tidak berkaitan satu sama lain yang dapat 
direbut dengan pimpinan dari virtualisasi kewarganegaraan.
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BAB VIII
PENDIDIKAN MORAL DAN PENDIDIKAN 

KARAKTER;
Hubungan dan Peran-Perannya dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan8

Wolfgang Althof* dan Marvin W. Berkowitz*

Berbagai masyarakat demokratis mesti peduli terhadap 
dirinya dengan melakukan sosialisasi terhadap para 

warganegaranya. Hal demikian diawali dalam masa anak-anak, 
dan sekolah-sekolah merupakan hal yang kritis pada proses ini. 
Hubungan-hubungan timbal-balik dan peran-peran untuk mendidik 
karakter (Pendidikan Karakter, Pendidikan Moral) dan mendidik 
untuk kewarganegaraan (pendidikan kewarganegaraan) telah 
digali sebagian besar dalam kondisi di Amerika Utara. Hal ini telah 
dikemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan perlu membawa 
formasi karakter dan moral, tetapi integrasi ini tersembunyi melalui 
stereotip negatif di antara dua lapangan. Dapat ditambahkan, 
stereotip negatif antara lapangan-lapangan Pendidikan Moral dan 
Pendidikan Karakter selanjutnya merupakan usaha-usaha yang 
ruwet untuk memadukannya. Melalui  eksplorasi-eksplorasi dari 
masing-masing domain dan persamaan-persamaan dan perbedaan-
perbedaan mereka, disimpulkan bahwa peran sekolah-sekolah 
membentuk para warganegara dalam masyarakat-masyarakat 
demokratis mengharuskannya fokus terhadap pembangunan moral, 
8 Journal of Moral Education Vol.35, No.4, December 2006, pp.495-518.online http://

characterandcitizenship.org/PDF/Moral Educationand Character Education Alth of 
Berkowitz. pdf. (diakses 24 Juni 2014)
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moral yang lebih luas dan yang dikaitkan pembangunan karakter,  
mengajar kewarganegaraan dan pembangunan ketrampilan-
ketrampilan dan disposisi-disposisi kewarganegaraan. Tambahan 
lagi, keluaran-keluarannya tumpang tindih dan memotong 
melintas lapangan-lapangan pendidikan moral, karakter dan 
kewarganegaraan.

Paper ini membahas berbagai kecendrungan, hubungan dan 
resolusi konseptual. Lebih khusus lagi, pertama akan menempatkan 
kadang-kadang keresahan dan bahkan penuh dendam hubungan 
antara lapangan-lapangan dari Pendidikan Moral dan Pendidikan 
Karakter.  Selanjutnya akan memperhatikan terhadap perbedaan-
perbedaan yang sangat sedikit  dalam Pendidikan Kewarganegaraan 
(citizenship/civic education). Akhirnya ditujukan menghasilkan 
relasi-relasi konseptual antara Pendidikan Moral/Karakter dan 
domain kewarganegaraan.

A. Pendidikan Moral versus Pendidikan Karakter
Ketika orang pertama kali belajar tentang Pendidikan Moral 

atau Karakter, pertanyaan mereka adalah “Apakah ini”, dan 
pertanyaan kedua yang khusus adalah “ Apakah ini lapangan 
baru?” Jawabannya adalah lapangan ini ada sepanjang manusia 
berpikir tentang bagaimana untuk membesarkan generasi yang 
berikutnya. Para pemikir klasik, seperti Aristoteles dan Konfusius 
mencerminkan secara mendalam atas pertanyaan utama terhadap 
kedua lapangan itu; dengan kata lain menjadi orang apakah yang 
kita inginkan dari setiap anak-anak kita dan bagaimana kita dapat 
membesarkan dan mendidik mereka untuk menjadi seperti itu? 
Tentu saja, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 
secara luas beragam, tetapi pada intinya, sedikitnya pada tingkat 
bermasyarakat, adalah moralitas. Masyarakat-masyarakat butuh 
anggota-anggota yang bermoral. Masyarakat-masyarakat butuh 
anak-anak untuk berkembang dalam orang-orang dewasa yang 
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bermoral. Itu tidak cukup untuk suatu masyarakat dengan menjadi 
para penduduk hedonis yang ramah, tetapi sebagai masyarakat sipil 
yang sungguh-sungguh membutuhkan para warga negara yang 
peduli terhadap kesejahteraan umum  dan yang tidak menyokong 
untuk diri mereka sendiri. Manusia butuh untuk memahami bahwa 
mereka “bagian dari umat manusia umumnya” dan bahwa respek 
mesti diperluas ‘dari orang-orang yang khusus ke masyakat secara 
umum’ (Youniss dan Yates, 1999 : 369). Memadai untuk memiliki 
sistem legal yang kuat dan jelas untuk melarang immoral (asusila) 
dan menentukan perilaku moral; kita mendengar semua keputusan; 
‘kamu tidak dapat mengatur moralitas’. Tidak ada hukum adalah 
orang-bebas: maksud buruk orang akan menemukan cara di sekitar 
hukum. Untuk masyarakat yang sungguh-sungguh berkembang 
dengan pesat dan memikul, ia membutuhkan para warganegara 
secara intrinsik dan aktif prososial. Masyarakat-masyarakat manusia 
menghendaki pendidikan yang mengembangkan prososial, atau, 
seperti yang secara lebih umum disebut, pembentukan orang muda 
secara positif (Berkowitz, Sherblom, Bier and Battistich, 2006; cf. 
Larson, 2000).

Tentu hal demikian banyak pendekatan untuk mendidik 
pembentukan orang muda secara positif, tetapi dua dari satu 
yang utama adalah Pendidikan Moral dan Pendidikan Karakter. 
Secara ringkas dilakukan tinjauan terhadap sifat dan sejarah dari 
lapangan-lapangan Pendidikan Moral dan Pendidikan Karakter, 
dengan tidak dapat disangkal dan dengan sengaja perspektif orang 
Amerika Utara, yang menekankan Pendidikan Karakter dari dan 
tentang Pendidikan Moral.

1. Pendidikan Moral
Di Barat, sedikitnya, istilah Pendidikan Moral secara sangat 

kuat telah dikaitkan dengan kerangka psikologis konstruktivis. 
Pertama dibuat secara popular oleh Jean Piaget (1965) dan lebih 

Pendidikan Moral Dan Pendidikan Karakter; Hubungan dan Peran-Perannya dalam Pendidikan...
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kuat oleh Lawrence Kohlberg (1971, 1976), Pendidikan Moral 
adalah upaya untuk mempromosikan perkembangan struktur-
struktur kognitif moral anak-anak dan para remaja (tahapan 
penalaran moral) dalam tatanan sekolah. Kohlberg (Colby dan 
Kohlberg, 1987) mengidentifikasi rangkaian dari enam tahapan 
rentetan konstruksi dari pengertian keadilan. Beberapa tahapan 
yang dikemukakan untuk menjadi universal dalam sifat dan 
rentetan. Dari sudut pandang pendidikan, ini merupakan dua 
hal yang utama, dan saling berkaitan, pendekatan-pendekatan 
pedagogis untuk mempromosikan pendekatan itu. Bentuk yang 
kurang rumit adalah diskusi dilema moral (Berkowitz, 1985), yang 
memerlukan diskusi-diskusi yang memudahkan bagi kelompok 
teman sebaya untuk kisah-kisah problem moral tak terbatas. 
Bentuk yang lebih kompleks, adalah menggabungkan diskusi 
dilema moral, seperti Just Community School (Power, Higgins and 
Kohlberg, 1989), eksprimen radikal dalam demokrasi langsung 
pada latar sub-sekolah kecil ( misalnya suatu grup terdiri 100 siswa 
dan 5 dalam SMA yang lebih luas) atau sekolah-sekolah dasar yang 
kecil (Althof, 2003). Beberapa demokrasi kecil dengan tegas fokus 
untuk mempromosikan keadilan dan masyarakat. Karakteristik-
karakteristik penting dari strategi-strategi pedagogis itu adalah 
dipandu teori, yang secara kuat dipengaruhi oleh psikologi, 
didesain untuk mempromosi perkembangan tahap-tahap penalaran 
moral dan baik diteliti.

Satu perbedaan penting yang tetap dibuat antara psikologi 
dengan (secara khusus) perkembangan moral kognitif dan 
psikologi moral secara lebih umum. Seperti perkembangan 
moral, kecendrungan-kecendrungan terakhir secara empiris dan 
yang dipandu teori, yang secara kuat dipengaruhi oleh psikologi; 
namun demikian, ia mencakup banyak konsep-konsep psikologi 
yang lain di luar studi-studi perkembangan moral (dengan kata 
lain perkembangan tahapan penalaran moral). Untuk contoh, 
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psikologi moral mencakup konsep-konsep seperti kata hati 
(Kochanska, 1991), empati (Hoffman, 2000), nilai-nilai (Schwartz 
dan Bilsky, 1987) dan altruisme (sifat mementingkan kepentingan 
orang lain). Sedikit upaya yang dibuat untuk menawarkan model 
integratif perkembangan psikologi moral (termasuk perkembangan 
penalaran moral); lihat untuk contoh, Damon (1988), Berkowitz 
(1997) dan Lapsley dan Narvaez (2006). Karena ketidaksepakatan-
ketidaksepakatan utama antara pendidikan moral dan pendidikan 
karakter terhadap fokus pada perspektif penalaran moral yang 
terdahulu, kita akan fokus sebagian besar pada domain yang lebih 
dangkal dari perkembangan kognitif moral, meskipun kita akan 
kembali kepada domain yang lebih luas dari psikologi moral 
sebagai cara-cara yang berupaya untuk mengintegrasikan berbagai 
lapangan.

2. Pendidikan Karakter
Lapangan dari Pendidikan Karakter jauh lebih sukar dipetakan. 

Istilahnya kebanyakan digunakan di Amerika Serikat, tetapi untuk 
waktu yang lebih lama dari istilah Pendidikan Moral. Pendidikan 
Karakter merupakan perhatian yang besar dalam mendidik untuk 
perkembangan karakter dimulai akhir abad ke-19 dan berlanjut 
hingga dekade ke empat pertama dari abad ke-20, secara esensial 
disela oleh PD II (McClellan, 1999). Pendidikan Karakter 
kebanyakan pendekatan tradisional, fokus pada penanaman 
kebiasaan-kebiasaan yang diinginkan. Bahkan John Dewey (1922: 
38) menetapkan karakter sebagai “interpenetrasi dari kebiasaan-
kebiasaan” dan efek dari konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-
tindakan terhadap kebiasaan-kebiasaan itu. Orientasi perilaku itu 
merupakan warisan penting untuk pengembangan dari Pendidikan 
Karakter.

Setelah PD II, kekosongan dalam pendidikan Amerika Serikat 
mengenai mendidik untuk perkembangan positif orang muda. 
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Tetapi dengan pergolakan sosial dan politik pada tahun 1960, 
perhatian bangkit kembali dalam usia tua, karena muncul tantangan. 
Dalam merespon terhadap pertanyaan masyarakat tentang nilai-
nilai dan kebijakan-kebijakan moral, sejumlah pendekatan untuk 
sosialisasi kepada orang muda diusulkan. Satu pendekatan adalah 
Pendidikan Moral, sebagaimana diuraikan lebih dulu. Pendekatan 
yang lain adalah klarifikasi nilai, secara relatif hidup singkat, 
tetapi walaupun demikian sangat mempengaruhi pendekatan yang 
fokus pada mempromosikan penemuan-diri (self-discovery), tetapi 
dengan filosofi selengkapnya dari relativisme moral. Tetapi yang 
lain ditemukan kembali dalam Pendidikan Karakter, sering dengan 
justifikasi yang kuat dari kalangan Aristotelian. Faktanya, sebagian 
besar Pendidikan Karakter bekerja remang-remang pada garis antara 
etika kebajikan-kebajikan Aristotelian dan psikologi behaviorisme, 
sebagian disebabkan agak tumpang tindih kepercayaan terhadap 
tambahan dari kebiasaan-kebiasaan dan sebagian karena di bawah 
titik tekan dari teori yang lebih praktis berorientasi lapangan dari 
Pendidikan Karakter. Suatu pengecualian adalah studi kelompok 
dari The Foundations for Moral Education dan Character 
Development yang dilakukan pada pertengahan pertama tahun 
1980 dan menghasilkan dalam tiga volume sekumpulan esai – 
Knowles and McClean, 1992; McClean, Ellrod, Schindler dan 
Mann, 1986; Ryan dan McClean, 1986. Meskipun isinya lebih dari 
pekerjaan itu, beberapa volume sungguh tidak menguntungkan 
tetap tidak jelas dan jarang dikutip, Lapsley dan Narvaez (2006) 
mempublikasikan tinjauan teoritis yang luas terhadap akar-akar 
konseptual dari Pendidikan Karakter.

Namun demikian pada awal tahun 1990, lapangan Pendidikan 
Karakter berubah. Pasangan dari upaya membuat agenda nasional 
untuk Pendidikan Karakter diberikan bersama berbagai teman yang 
tidak dikenal di bawah ‘tenda besar’ filosofi yang dijilid bersama 
untuk melayani Amerika Serikat melalui promosi perkembangan 
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positif dari orang muda, terutama di sekolah-sekolah. Batas akhir 
dicapai dalam tahun 1992 ketika, dalam beberapa bulan dari masing-
masing yang lain, the Josephson Institute meluncurkan apa yang 
terakhir menjadi Jumlah Karakter (Character Counts) dan pertama 
merencanakan pertemuan-pertemuan untuk akhirnya Persekutuan 
Pendidikan Karakter (Character Education Partnership) diadakan. 
Dalam pertemuan-pertemuan dihadiri oleh para ahli dengan 
perspektif yang cukup beragam (termasuk perwakilan-perwakilan 
dari pendekatan Pendidikan Moral). Melalui beberapa pertemuan 
dan prakarsa yang lain, Pendidikan Karakter diperluas mencakup 
rentang yang besar dari perspektif-perspektif pedagogis dan 
filosofi. Namun demikian, ia tetap sebagian besar a-teoritis dan 
non-saintifik, sedikitnya dibandingkan dengan gerakan Pendidikan 
Moral. Namun demikian, lebih terkini, besar juga isi dari studi-
studi keluaran yang berbasis sekolah yang menghasilkan data-dasar 
empiris yang menunjukkan potensi kemanjuran dari Pendidikan 
Karakter (Berkowitz dan Bier, 2005).

Pendidikan Karakter tetap merupakan fenomena yang sulit 
untuk didefinisikan, ia meliputi rentang yang sangat luas dari 
keluaran tujuan-tujuan, strategi-strategi dan orientasi-orientasi 
filosofi. Lainnya adalah secara subtansial tumpang tindih antara 
Pendidikan Karakter dan ‘kemah’ Pendidikan Moral, dibuktikan 
oleh sejumlah besar para anggota orang Amerika Utara dari 
Asosiasi Pendidikan Moral yang juga termasuk Persekutuan 
Pendidikan Karakter. Faktanya, banyak Pendidik Karakter yang 
menggabungkan perkembangan moral dalam model-model 
Pendidikan Karakter. Lickona (1991) menekankan promosi 
penalaran moral melalui diskusi teman sebaya. Berkowitz dan Bier 
(2005) melaporkan program-program Pendidikan Karakter yang 
efektif yang sasarannya perkembangan moral dan implementasi 
diskusi moral di kelas-kelas. Lickona dan Davidson (2005) 
memasukkan berpikir kritis sebagai satu dari target mereka ‘delapan 
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penguatan-penguatan karakter’. Lebih khusus, dokumen utama 
Persekutuan Pendidikan Karakter ‘Eleven principles sourcebook” 
(Beland, 2003), tawaran-tawaran diskusi yang panjang tentang 
pendidikan dan perkembangan moral sebagai bagian darinya 
yang fokus pada sisi kognitif dari karakter. Meskipun demikian 
ada tegangan-tegangan yang gelisah antara orang-orang yang 
terikat dengan pendekatan berbasis teori dalam mempromosikan 
kapasitas-kapasitas kognitif moral dan orang-orang yang sebagian 
besar a-teoritis ingin mempromosikan agen-agen moral yang cakap 
memotivasi diri (self-motivated).

Terdapat sedikit perbedaan kunci antara Pendidikan Moral 
(diartikan di sini sebagai pendekatan-pendekatan perkembangan 
kognitif untuk Pendidikan Moral) dan Pendidikan Karakter, 
sebagian besar khususnya :

a. Pendidikan Moral cendrung kepada berbasis teori dan 
Pendidikan Karakter cendrung a-teoritis. Pendidikan 
Moral secara kuat dipengaruhi dan diarahkan oleh model-
model struktural-kognitif dari tahap-tahap perkembangan 
penalaran moral (Piaget, 1965; Damon, 1976; Kolhberg, 
1976)

b. Pendidikan Moral, kemunculannya secara tersamar 
ditentukan tahun 1960an, secara relatif tetap stabil sepanjang 
waktu. Pendidikan Karakter berkembang berulangkali 
dengan baik sepanjang abad (McClellan, 1999).

c. Pendidikan Moral secara khusus terbatas fokus 
(perkembangan dari struktur-struktur penalaran moral). 
Kecuali terhadap hal yang tidak sering diimplementasikan 
model Just Community School yang berupaya untuk 
memperluas batas perkembangan penalaran moral kepada 
fokus untuk menggabungkan perkembangan perilaku moral, 
nilai-nilai dan emosi-emosi (Kohlberg dan Hersh, 1977), 
meskipun perkembangan penalaran moral, variabel keluaran 
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yang utama tetap, bahkan dalam studi-studi Just Community. 
Pendidikan Karakter, pada satu sisi, amat komprehensif dan 
beragam kumpulan keluaran yang ditargetkan. Dengan cara 
yang sama, Pendidikan Moral mengandalkan pada rentang 
yang amat terbatas pada strategi-strategi pedagogis dan 
Pendidikan Karakter memiliki barisan strategi yang amat 
luas dan berubah-berubah (Berkowitz dan Bier, 2005)

d. Pendidikan Moral, sebagai istilah yang menganjurkan, 
lebih fokus pada domain moral daripada Pendidikan 
Karakter. Pendidikan Moral fokus pada perkembangan 
penalaran keadilan, dan sejauh ini menggabungkan karya 
yang lebih terkini dengan moralitas relasional, penalaran 
tentang kepedulian interpersonal. Pendidikan Karakter, 
karena ditempatkan pada pendekatan yang amat luas, sering 
mengaburkan garis antara konsep-konsep moral dan non-
moral lain, tetapi konsep yang berkaitan. Berkowitz (1971) 
berupaya untuk menggambarkan akhir-akhir ini sebagai 
‘foundational characteristics’ (karakteristik-karakteristik 
dasar), yang menyarankannya sebagai bukan moral secara 
spesifik (misalnya, ketekunan, loyalitas, keteguhan hati), 
tetapi memenuhi bagi pendukung agen moral. Karakteristik 
dasar itu diarahkan oleh status moral mereka, jika mereka 
diperoleh beberapa, dari tujuan-tujuan moral atau immoral 
untuk kemudian mereka diterapkan (dengan kata lain, 
apakah kamu menjaga untuk memenuhi baik atau jahat? 
Apakah kamu loyal terhadap sebab moral atau immoral?). 
Lebih terkini, Lickona dan Davidson (2005) menawarkan 
satu model baru yang mengidentifikasi dua sisi dari karakter 
(karakter moral dan perbuatan moral), yang kurang lebih 
berbeda dengan yang dibuat oleh Berkowitz.  Namun 
demikian, Lickona dan Davidson mengemukakan bahwa 
mereka sama dalam status, daripada satu dikarang dari yang 
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asli oleh yang lain, dan butuh tujuan yang hampir sama 
dengan pendidikan karakter. Untuk banyak pendidik moral, 
gabungan dari beberapa konsep nonmoral itu merupakan 
alasan penting untuk membedakan diri mereka dari lapangan 
Pendidikan Karakter, sementara untuk banyak pendidik 
karakter, ini merupakan hal yang termasuk hubungan 
dualitas mereka yang lebih utama untuk sisi akademis 
sekolah-sekolah dan misi utama dari persekolahan (dengan 
kata lain mendidik dan mengembangkan anak secara 
keseluruhan). 

e. Pendidikan Moral datang dari liberal, tradisi ilmu sosial 
dan Pendidikan Karakter datang utamanya dari klasik, 
tradisional dan pada tradisi filosofi. Ini dikotomi yang 
sangat sederhana, namun demikian, untuk (1) sebagaimana 
dicatat di atas, teori lebih kuat ditempatkan dalam 
Pendidikan Moral daripada dalam Pendidikan Karakter; 
(2) Pendidikan Karakter menjadi lapangan yang amat 
eklektik (memilih dari berbagai sumber) dan sebenarnya 
menggabungkan beberapa dari Pendidikan Moral; dan (3) 
Pendidikan Karakter pada saat ini adalah a-teoritis dan 
mengandalkan kombinasi beragam dari etika kebajikan-
kebajikan dan psikologi behaviorisme. Meskipun demikian, 
sebagai kecendrungan, Pendidikan Karakter masih tetap 
akurat. Kohlberg (1981) menulis secara luas tentang tradisi 
liberal yang menjadi dasar dari pekerjaannya. Gerakan 
pendidikan progresif, dan Dewey khususnya, dengan 
kuat mempengaruhi penerapan-penerapannya terhadap 
pendidikan. Metode-metode Pendidikan Moral cendrung ke 
arah liberal, bentuk-bentuk demokratis (misalnya the Just 
Community Schools adalah eksperimen-eksperimen radikal 
dalam demokratisasi sekolah, dan diskusi-diskusi dilema 
moral yang dengan jelas memberdayakan dan demokratis 
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secara alami). Pendidikan Karakter tradisional, pada satu 
sisi, lebih mengandalkan pada metode-metode konservatif 
dan hierarkis (misalnya anjuran orang dewasa, pengajaran 
langsung, presentasi-presentasi artefak-artefak kultural yang 
inspirasional). Barangkali ini alasan, mengapa beberapa 
model pendidikan yang penting, lebih berbasis pada akar-
akar progresif (misalnya Proyek Pengembangan Anak dan 
Kolaborasi untuk Belajar Akademik, Sosial dan Emosional) 
menghindari menetapkan diri mereka sebagai program-
program ‘Pendidikan Karakter’ (Watson et al., 1989; http://
www.casel.org).

f. Pendidikan Moral, sebagian disebabkan berakar kuat pada 
ilmu sosial, cendrung untuk mempunyai banyak basis dan 
orientasi empiris yang lebih kuat. Baru-baru ini, sebagian 
karena pendanaan oleh dan perundang-undangan dari 
pemerintah federal Amerika Serikat, basis empiris dari 
Pendidikan Karakter mulai tumbuh. Namun demikian, ini 
berguna dicatat, bahwa ketika upaya-upaya dibuat untuk 
membahas kembali penelitian ini (Beland, 2003; Berkowitz 
dan Bier, 2005), mereka sering menggabungkan penelitian 
Pendidikan Moral. Kenyataannya, tinjauan kembali mereka 
yang komprehensif terhadap penelitian keluaran Pendidikan 
Karakter, Berkowitz dan Bier melaporkan bahwa sebagian 
besar secara umum mendukung keluaran dari Pendidikan 
Karakter adalah pengembangan penalaran sosio-moral. 
Ini adalah produk langsung dari penelitian yang luas dari 
diskusi-diskusi dilema moral Kohlberg. Selanjutnya, 2 
dari 33 yang mendukung program-program Pendidikan 
Karakter, mereka diidentifikasi merupakan diskusi-diskusi 
dilema moral dan program the Just Community Schools, 
keduanya adalah model-model pengembangan moral.
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B. Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship dan Civic 
Education)

1.  Kewarganegaraan (Citizenship)
Dalam satu pengertian, kewarganegaraan adalah suatu kategori 

legal, mengidentifikasi status legal seseorang, berjudul hak-hak dan 
tanggungjawab-tanggungjawab, sebagai anggota dari masyarakat. 
Namun dalam pengertian yang lebih dalam, lebih banyak dari itu. 
Dalam masyarakat-masyarakat demokratis, prosedur-prosedur 
yang adil (aturan hukum) dan hak-hak konstitusional didesain 
untuk memelihara persamaan di antara para warganegara, tetapi 
juga untuk menjamin peran aktif dari para warganegara untuk 
berkontribusi dalam masyarakat, sebagian melalui partisipasi 
dalam pembuatan keputusan demokratis. Dengan demikian, aspek 
kunci dari kewarganegaraan demokratis adalah kapasitas untuk 
“bergerak melampaui” kepentingan-diri individu seseorang dan 
menjalankan untuk kesejahteraan dari kelompok yang lebih besar 
di mana seseorang adalah sebagai anggota (Sherrod, Flanagan dan 
Youniss, 2002: 265), yang mencakup kemampuan (dan motivasi) 
untuk mengikuti debat-debat terhadap isu-isu kebijakan publik 
terkini dan berpartisipasi dalam politik-politik lokal dan nasional. 
‘Untuk tujuan menjelaskan, kita menggunakan istilah kompetensi 
kewarganegaraan (civic competence) yang mengacu pada 
pemahaman terhadap fungsi-fungsi pemerintahan, dan kemahiran 
perilaku-perilaku yang memungkinkan para warganegara 
berpartisipasi dalam pemerintahan dan membolehkan individu-
individu untuk bertemu, berdiskusi dan berkolaborasi untuk 
mempromosikan kepentingan-kepentingan mereka dalam kerangka 
prinsip-prinsip demokratis (Youniss et al., 2002: 124). Konsepsi ini 
konsisten dengan pandangan Dewey bahwa demokrasi adalah tidak 
hanya bentuk pemerintahan (yang akan menghendaki pemberi suara 
terdidik) tetapi juga cara hidup bersama (yang menghendaki para 
warganegara disiapkan untuk memecahkan perbedaan-perbedaan 
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dengan pertimbangan mendalam yang saling menguntungkan, 
dan cara terhormat, serta menyertakan tanggungjawab dalam 
kepentingan umum). Kewarganegaraan yang berpengetahuan 
(informed) dan efektif dalam demokrasi mesti dipelihara. 
Inilah perbedaan antara definisi terbatas dari kewarganegaraan 
sebagai status legal, definisi menengah dari kewarganegaraan 
sebagai pengetahuan dari dan keterampilan-keterampilan untuk 
berpartisipasi dalam wilayah politik, dan definisi yang lebih luas 
dari kewarganegaraan sebagai kombinasi dari pengetahuan tentang 
masyarakat, keterampilan-keterampilan untuk berpartisipasi dalam 
masyarakat dan watak-watak (dispositions) untuk berperanserta 
secara konstruktif dalam upaya-upaya publik guna mempromosikan 
kebaikan umum. 

2. Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship education)
Untuk masyarakat apa saja, pertanyaan yang mesti muncul 

seperti bagaimana untuk menanamkan kewarganegaraan dalam 
setiap generasi berikutnya, bagaimanapun kewarganegaraan 
didefinisikan. Di sini kita masuk dalam lapangan pendidikan 
kewarganegaraan. Tidak mengejutkan, beraneka dalam mencoba 
apa yang disebut (misal, pendidikan kewarganegaraan [citizenship 
education, civic education], sosialisasi politik, pendidikan 
demokratis). Untuk tujuan-tujuan dari diskusi ini, kita akan 
menyebutnya pendidikan kewarganegaraan (citizensip education), 
meskipun kita akan membuat perbedaan antara citizenship 
education dan civic education. Kita tidak akan berusaha untuk 
memberikan perhitungan penuh terhadap pendekatan-pendekatan 
untuk pendidikan kewarganegaraan, tetapi cukup pokok-pokok 
beberapa pendirian kontroversial dan menyarankan kemungkinan 
konsensus.

Penting untuk dicatat bahwa terdapat secara umum dan sering 
tidak mencerminkan saling mempengaruhi yang kompleks  antara 
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keluaran-keluaran (outcomes) dari pendidikan kewarganegaraan 
(dengan kata lain, kewarganegaraan, perbedaan definisi seperti 
pengetahuan, keterampilan-keterampilan dan watak-watak) dan 
metode-metode dari pendidikan kewarganegaraan (misalnya, 
pengajaran langsung, pengalaman-pengalaman langsung dengan 
politik-politik, pengalaman tidak langsung dengan layanan publik, 
dan sebagainya)

Berdasarkan level konseptual, telah ada kecendrungan 
pendirian lama dalam teori dan riset pendidikan antara pendekatan-
pendekatan yang diarahkan kepada pengantaran pengetahuan dan 
pendekatan-pendekatan diarahkan kepada praktik, partisipasi 
aktif dan belajar mengalami sebagai cara-cara untuk kompetensi 
kewarganegaraan.

Model ‘pengetahuan’ menganggap bahwa informasi untuk diri 
sendiri akan mengarah kepada pemahaman dan untuk motivasi 
yang tepat. Dengan memberikan anak-anak informasi (termasuk 
keterampilan-keterampilan untuk membaca informasi dengan kritis), 
baik pencerahan maupun keterlibatan akan mengikuti; pengetahuan 
kewarganegaraan (civic) yang ‘tepat’ akan memotivasi partisipasi 
kewarganegaraan (civic participation). Berbeda dengan model 
‘praxis’ yang berasumsi bahwa pengetahuan praktis dan teoritis, dan 
khususnya motivasi untuk menggunakannya, yang diperoleh secara 
aktif melalui pelibatan dengan tugas-tugas yan relevan. Asumsi 
bahwa pengetahuan datang dari membuat pengertian dari pengalaman 
daripada sebaliknya, dan pengetahuan terbatas pemanfaatannya 
kecuali diterjemahkan ke dalam pertemuan-pertemuan yang dimiliki 
individu dengan materi-materi yang penting. (Haste, 2004: 425) 

Pendidikan Kewarganegaraan tradisional (secara khas dikenal 
sendiri sebagai ‘civic education’) yang memperkerjakan model 
pengetahuan. Dalam pengajaran civics yang dikehendaki di 
kurikulum sekolah menengah Amerika Serikat dan khususnya 
SMA fokus pada pengetahuan faktual tentang pemerintahan, sebaik 
terhadap individu sebagai pembawa hak-hak konstitusional. Dalam 
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konteks ini, Center for Civic Education ‘pendesain dari CIVITAS 
(bagian terbesar dan terkenal dari yang fokus pada pemerintahan, 
konstitusi dan pemilihan-pemilihan) mempunyai pengaruh kuat 
secara khusus dalam mempromosi pendekatan-pendekatan civics. 
Ia merupakan arsitek unuk standar-standar nasional terhadap atas 
apa yang para siswa butuhkan untuk diketahui, dan kurikulum 
sekolah, ‘Kita Rakyat’[We the People] (seperti versi internasional 
yang disahkan mereka, ‘Proyek Warganegara’ (Project Citizen) 
yang secara luas digunakan’ (Boyte, 2003: 88).

Belajar melalui cara dari praksis, pengalaman dan diskursus 
yang dengan sengaja dipromosikan (paling sedikit) sejak 
Dewey dan gerakan pendidikan progresif pra-PDII. Lebih 
terkini, komunitarianisme menekankan pentingnya kehidupan 
komunal dan, karena itu, tanggungjawab-tanggungjawab lebih 
daripada individualisme yang fokus pada hak-hak individu. Dari 
perspektif komunitarian, pendidikan kewarganegaraan akan fokus 
pada layanan komunitas, agar supaya akses kepada nilai-nilai 
tanggungjawab adalah untuk dan komitmen terhadap orang-orang 
lain dan kebaikan bersama.

Nampak dalam tahun-tahun sekarang, terdapat konsensus 
menentukan bentuk. Seperti Galston (2001: 218) kemukakan, 
‘konsensus ini secara khusus menempatkan kembali tiap/atau 
pilihan-pilihan dengan keduanya/dan saran-saran. Keterampilan-
keterampilan dibutuhkan untuk mempertimbangkan perbuatan-
perbuatan yang mewakili dan tindakan prakarsa, keduanya 
penting; diskursus sipil tidak butuh kekurangan pekerjaan; (. . .) 
studi kelas dan praktik komunitas, keduanya memainkan peran 
dalam membentuk para warganegara’. Sedikitnya dalam lingkup 
teori pendidikan (para praktisi cendrung untuk menjadi lebih 
praktis dan eklektik dalam metode-metode dan orientasi-orientasi), 
secara radikal mengalami doktrin-doktrin dari gerakan pendidikan 
progresif (cendrung meremehkan fakta bahwa tidak semua 
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pengalaman adalah mendidik, signifikan untuk memprioritaskan 
pengetahuan bagi belajar berikutnya, dan butuh untuk secara belajar 
yang sistimatik, terstruktur dan berurutan) hari ini memiliki status 
minoritas, sebagaimana para penyokong literasi faktual, seperti 
J.Martin Rochester (2005: 654), yang mendesak prioritas ekslusif 
untuk pengetahuan yang solid dalam mengakui, ‘kurikulum sosial’ 
dapat menjadi selingan utama dari mengajar substansi sejarah dan 
mata pelajaran yang berkaitan. Banyak waktu yang digunakan 
untuk menanamkan ‘kebajikan civic’, lebih sedikit waktu yang 
dapat diabdikan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi 
kognitif dan keterampilan-keterampilan. Walter Parker mengajukan 
kritik dalam artikel Rochester, menyatakan apa yang nampak untuk 
menjadi perspektif yang lebih disepakati terhadap persoalan ini:

Para warganegara butuh disiplin pengetahuan hanya sebanyak 
pengalaman dan keterampilan yang sengaja mereka butuhkan. 
Saran ini untuk melibatkan para siswa dalam dialog-dialog terhadap 
problem-problem bersama dari kehidupan sekolah adalah bukan 
suatu argumen untuk mengurangi titik berat dari mempelajari mata 
pelajaran. Untuk kebalikannya, membuat keputusan-keputusan tanpa 
pengetahuan apakah pengetahuan dengan segera dari alternatif-
alternatif di bawah pertimbangan atau berlatar pengetahuan – adalah 
bukan sebab untuk perayaan. Tindakan tanpa pemahaman adalah 
bukan tindakan bijaksana kecuali karena kebetulan-kebetulan. 
(. . .) Konsekuensinya, kurikulum seni liberal setepat-tepatnya 
adalah hubungan-hubungannya dengan cita-cita yang sangat kuat, 
isu-isu penting, dan nilai-nilai utama adalah esensial sepanjang 
pertimbangan-pertimbangan mendalam terhadap isu-isu publik yang 
kontroversial (Parker, 2005: 350).

Bermanfaat untuk dicatat bahwa sintesa ini adalah jauh dari 
lengkap, sebagaimana pokok-pokok pengetahuan dan ketrampilan-
keterampilan Parker, tetapi tidak ditujukan kepada disposisi, 
karakter dan motif-motif, sesuatu untuk mana kita akan kembali, 
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ketika kita menempatkan hubungan pendidikan karakter dan 
pendidikan kewarganegaraan.

Sekarang suatu ide konsensus adalah bahwa kewarganegaraan 
yang kompeten (cakap), terlibat dan efektif diperlukan untuk 
partisipasi politik, ekonomi, sosial dan kultural yang penuh  
menghendaki sejumlah kompetensi (kecakapan) yang secara 
umum dikelompokkan dalam (a) pengetahuan kewarganegaraan 
dan politik (seperti konsep-konsep demokrasi, pemahaman struktur 
dan mekanisme dari pembuatan keputusan politik dan perundang-
undangan, hak-hak dan tugas-tugas warganegara, isu-isu dan 
problem-problem politik terkini; (b) keterampilan-keterampilan 
intelektual (seperti, kemampuan untuk memahami, menganalisis 
dan mencek reliabilitas informasi tentang isu-isu pemerintahan 
dan kebijakan publik); (c) keterampilan-keterampilan sosial 
dan partisipatif (seperti, kemampuan memberikan alasan, 
memperdebatkan dan mengungkapkan pandangannya sendiri 
dalam politik; keterampilan-keterampilan solusi konflik; 
mengetahui bagaimana untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan 
dan keputusan-keputusan melalui petisi dan lobi, membangun 
koalisi dan kerjasama dengan organisasi rekanan); dan (d) nilai-
nilai khusus, sikap-sikap dan ‘disposisi’ dengan kekuatan motivasi 
(seperti, perhatian terhadap peristiwa-peristiwa sosial dan politik, 
perasaan tanggungjawab, toleransi dan pengakuan terhadap 
prasangka-prasangka yang dimiliki; apresiasi terhadap nilai-
nilai yang ditemukan pada masyarakat-masyarakat demokratis, 
seperti demokrasi, keadilan sosial, dan hak-hak manusia). Satu 
perhitungan yang paling rinci dari beberapa ‘untai’ kompetensi 
kewarganegaraan dapat ditemukan dalam Torney-Putra dan 
Vermeer Lopez (2006: juga lihat Patrick dan Vontz, 2001).

Dalam tulisan ilmiah terkini, seperti pernyataan-pernyataan 
posisi yang secara luas dikenali institusi-institusi atau asosiasi-
asosiasi tentang sepadan pentingnya dan saling keterhubungan dari 
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pengetahuan, keterampilan-keterampilan dan disposisi-disposisi 
kewarganegaraan hampir menjadi status akal sehat (common sense). 
Sebagai contoh, pernyataan-pernyataan posisi yang mempertegas 
pandangan yang dihasilkan oleh :
a. Kampanye untuk Misi Kewarganegaraan di Sekolah-sekolah 

(the Campaign for the Civic Mission of Schools, Carnegie 
Corporation and CIRCLE, 2003);

b. Pusat untuk Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kampanye 
untuk Promosi Pendidikan Kewaganegaraan (the Center for 
Civic Education in its Campaign to Promote Civic Education, 
Center for Civic Education, 2006)

c. Komisi Pendidikan Negara dan Pusat Nasional  untuk Belajar 
dan Kewarganegaraan dalam prakarsa mereka Setiap Siswa 
adalah Warganegara (the Education Commission of the States 
and its National Center for Learning and Citizenship in their 
initiative Every Student a Citizen, Compact for Learning and 
Citizenship and National Study Group on Citizenship in K-12 
Schools, 2000, 2001; Miller, 2004);

d. Dewan Nasional untuk Studi-studi Sosial (the National Council 
for the Social Studies, NCSS, 2001) dalam pernyataan posisi 
Creating effective citizens.

e. dan Aliansi Nasional untuk Aliansi Pendidikan Kewarganegaraan 
(NACE) dalam pernyataan yang absah pada Pentingnya 
Pendidikan Kewarganegaraan (the National Alliance for 
Alliance for Civic Education [NACE] in an authorized 
statement on The Importance of Civic Education (Wichowsky 
and Levine, n.d.).

Dalam upaya untuk mempromosikan belajar pengetahuan 
kewarganegaraan sebagaimana pengembangan dari keterampilan-
keterampilan dan disposisi-disposisi yang relevan, pendidikan 
kewarganegaraan cendrung untuk menggabungkan studi di kelas 
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dan praktik di masyarakat. Memang, terdapat dua elemen yang 
dominan dalam pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan 
untuk para siswa Amerika Serikat hari ini – kelas-kelas studi-
studi sosial dan pendidikan kewarganegaraan (civic education) 
pada satu sisi, peluang-peluang layanan pada sisi yang lain. Secara 
optimal keduanya saling berkaitan, seperti dalam beberapa bentuk 
dari kurikulum mengintegrasikan pembelajaran-layanan (service-
learning).

3. Pendidikan Kewarganegaraan  (Civic education) di kelas
Jelas bahwa para siswa di Amerika Serikat menerima jauh 

amat sedikit pendidikan kewarganegaraan (citizenship education). 
Misi kewarganegaraan di sekolah-sekolah (the civic mission of 
schools), sebuah laporan nasional yang dihasilkan oleh 50 pakar 
terkemuka di bidang pendidikan kewarganegaraan (civic education) 
dan disponsori oleh Carnegie Corporation New York dan Center 
for Information and Research on Civic Learning and Engagement 
(CIRCLE), menyimpulkan tentang pendidikan kewarganegaraan 
(civic education) di SMP-SMP dan SMA-SMA Amerika Serikat 
(lain dari yang dikirim ke dalam kelas-kelas yang berkaitan dengan 
sejarah dan hukum Amerika Serikat):

Meskipun prosentase para siswa yang mendaftar sedikitnya satu 
mata pelajaran di SMA Negeri tetap konstan secara wajar sejak 
akhir tahun 1920an, kebanyakan pendidikan kewarganegaraan (civic 
education) formal ( di Amerika Serikat) hari ini terdiri dari hanya 
satu materi pelajaran yakni pemerintahan – dibanding dengan banyak 
tiga materi pelajaran yakni civics (kewarganegaraan), demokrasi, 
dan pemerintahan yang secara umum hingga tahun 1960an. Materi 
‘civic’ (kewarganegaraan) tradisional digunakan untuk menekankan 
hak-hak dan tanggungjawab-tanggungjawab dari para warganegara 
dan cara-cara mana mereka dapat bekerja bersama dan berhubungan 
dengan pemerintahan. ‘Problem-problem demokrasi’ melibatkan 
diskusi-diskusi terhadap isu-isu kebijakan publik. Kelas ‘mata 
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pelajaran dari pemerintahan’ (yang tetap biasa hari ini) menguraikan 
dan menganalisis pemerintahan dengan cara yang amat tidak ramah, 
sering dengan diskusi yang kurang jelas tentang peranan warganegara 
(Carnegie Corporation and CIRCLE, 2003:14)

Mata pelajaran pemerintahan (yang secara normal tidak 
termasuk dalam studi pemerintahan lokal), jelas begitu abstrak dan 
dihilangkan dari pengalaman-pengalaman pertama secara langsung 
(first-hand) anak remaja daripada dua materi pelajaran yang 
tadinya diajarkan. Charles N.Quigley, Direktur Eksekutif dari Pusat 
untuk Pendidikan Kewarganegaraan (Center of Civic Education), 
melukiskan dengan mantap gambaran yang lebh muram dengan 
menunjuk kepada fakta bahwa materi pelajaran dalam satu semester 
dalam kewarganegaraan (civics) biasanya diletakkan dalam kelas 
12 (usia 17) dan diambil oleh lebih dari 85% siswa. ‘Sungguh 
sial’ ini amat sedikit dan amat terlambat. Ditambah dengan 15% 
siswa yang tidak mengambil materi pelajaran kewarganegaraan 
(civics), 15% siswa yang tidak menyelesaikan SMA dan kita 
menemukan bahwa banyak siswa yang tidak dapat dibantah butuh 
kewarganegaraan (civics) yang kebanyakan melakukan, tetapi tidak 
mendapatkan semuanya’ (Quigley, 2004:4). Selanjutnya, hanya 
separuh negara yang memiliki sedikitnya secara parsial membantu 
implementasi berbagai kebijakan dengan standar-standar yang 
memadai, kebutuhan-kebutuhan kurikulum, material-material 
kurikulum, persiapan guru dan pengembangan profesional dan 
program-program pengukuran (Gagnon, 2003).

Penyusutan kelas-kelas kewarganegaraan (civics) di SMA 
secara khusus menyedihkan karena tahun-tahun di SMA adalah 
amat penting dalam proses sosialisasi politik; pada tingkat 
perkembangan ini, para siswa mengembangkan pemahaman lebih 
berbeda terhadap politik dan masyarakat sebagai kerangka, agar 
fakta-fakta dan konsep-konsep baru dapat diintegrasikan, dan 
mereka terus meningkatkan kedekatannya secara penuh dengan 
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kewarganegaraan (citizenship) formal, jadi dengan mantap 
mengusap bagian dari pengajaran kewarganegaraan (civics) yang 
berkesempatan untuk menjadi merasa lebih penuh makna (Niemi 
dan Junn, 1998; Galston, 2001).

Studi-studi yang membandingkan orang-orang muda sekarang 
dengan kelompok-kelompok yang tua (seperti Pengukuran 
Nasional untuk Progres Pendidikan, National Assessment of 
Educational Progress, NAEF) menunjukkan bahwa generasi baru 
adalah kurang banyak mengetahui tentang struktur pemerintahan, 
tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa bersejarah, dan politik-politik 
kontemporer dan kebanyakan secara politik tidak terlibat (Lutkus 
et al., 1999; Keeter et al., 2002).

Sebagaimana dicatat di atas, metode-metode pendidikan 
kewarganegaraan (citizenship education) bermacam-macam dari 
semata-mata didaktik pengantaran pengetahuan hingga layanan 
masyarakat (community service). Hal ini jelas ada korelasi antara 
tingkat studi-studi sosial yang tegas,  pengajaran kewarganegaraan 
(civics),  kadar dan kedalaman pengetahuan kewarganegaraan 
(civics) yang para siswa peroleh, khususnya ketika mengajar tidak 
hanya buku teks yang berkaitan, tetapi juga mencakup diskusi-
diskus tentang isu-isu terkini yang secara publik diperdebatkan 
atau mempengaruhi kehidupan para siswa dalam masyarakat-
masyarakat mereka (Niemi dan Junn, 1988: 8; Lutkus et al.,1999; 
Baldi et al.,2001; Torney-Purta et al.,2001; Carnegie Corporation 
and Circle, 2003; Hess dan Freedman, 2006). Seperti studi IEA 
memperlihatkan, bahwa belajar secara aktif adalah berkontribusi 
terhadap pengetahuan, keterampilan-keterampilan dan sikap-sikap 
kewarganegaraan (civics); dan belajar secara aktif didukung oleh 
iklim kelas terbuka yang membolehkan untuk diskusi-diskusi 
terhadap isu-isu terkini dan bersejarah dan melalui praktik-praktik 
demokratis dalam kelas (Torney-Purta, 2002; Youniss et al., 2002).
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Walaupun demikian strategi pengajaran yang lazim adalah 
pengantaran pengetahuan (knowledge transmission). Studi-studi 
dari NAEP dan IEA menunjukkan bahwa kelas regular adalah 
berpusat pada guru. Aktivitas-aktivitas seperti partisipasi dalam 
simulasi pengadilan, menulis artikel-artikel opini atau melibatkan 
diri dalam debat, jarang dilakukan (Lutkus et al., 1999; Baldi et 
al.,2001; Losito dan Mintrop, 2001). ‘Amat sering pendidikan 
kewarganegaraan (citizenship education) di sekolah-sekolah 
merupakan hal yang steril dan didesain untuk mengajar tentang 
demokrasi daripada mempraktikannya’ (Sear dan Hyslop-Margison, 
2006: 21). Jika kesimpulan ini adalah benar, implikasi-implikasinya 
adalah berbahaya. Literatur reformasi sekolah menyarankan bahwa 
pengajaran yang memperkecil batas dari fakta-fakta buku-buku 
teks dan mencakup sedikit topik yang dalam meninggalkan para 
siswa dengan memutuskan pengetahuan dan ketiadaan stimulasi 
dari dunia nyata tentang praktik sosial di luar sekolah dan kelas-
kelas mereka’ (Torney-Purta, 2002:210).

4. Layanan Masyarakat (Service Learning)/Belajar Melayani 
(Service Learning)
Laporan Misi Civic di sekolah-sekolah (the Civic mission 

of school) adalah sesuai dengan hasil-hasil IEA (International 
Educational Assessment) yang menekankan pendekatan-pendekatan 
yang efektif untuk pendidikan kewarganegaraan (civic/citizenship 
education) yang memiliki karakteristik-karakteristik sebagai 
berikut: sengaja fokus pada keluaran-keluaran kewarganegaraan 
(civic), seperti kecendrungan para siswa untuk memberikan suara, 
bekerja terhadap problem-problem lokal dan mengikuti berita-berita; 
tegas mendukung keterlibatan dalam politik dan kewarganegaraan 
(civic); kesempatan-kesempatan belajar aktif yang mengupayakan 
para siswa mencoba untuk terlibat dalam diskusi-diskusi tentang 
isu-isu dan mengambil bagian-bagian dalam aktivitas-aktivitas 
yang dapat membantu menempatkan perspektif ‘kehidupan nyata’ 
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terhadap apa yang telah pelajari dalam kelas, dapat ditambahkan 
untuk menekankan pada cita-cita dan prinsip-prinsip yang esensial 
terhadap demokrasi konstitusional (Carnegie Corporation dan 
CIRCLE, 2003). Tambahan lagi, laporan ini menitikberatkan 
pentingnya lingkungan dan kultur sekolah untuk memperoleh 
keterampilan-keterampilan dan sikap-sikap kewarganegaraan 
(civic):

Program-program yang amat efektif di sekolah-sekolah adalah dengan 
sadar mempromosikan keterlibatan kewarganegaraan (civic) melalui 
semua siswa, dengan perhatian khusus kepada mereka yang mungkin 
sebaliknya tidak terlibat; memberikan kesempatan-kesempatan 
para siswa untuk memberikan pendapat tentang penguasaan di 
sekolah – tidak hanya melalui organisasi-organisasi siswa, tetapi 
dalam forum-forum yang mengikutsertakan seluruh organisasi siswa 
atau kelompok-kelompok yang lebih kecil yang ditujukan kepada 
problem-problem yang signifikan di sekolah (...) berkolaborasi 
dengan masyarakat dan institusi-institusi lokal untuk memberikan 
kesempatan-kesempatan belajar kewarganegaraan (civic) (Carnegie 
Corporation dan CIRCLE, 2003:21).

Satu dari praktik-praktik terbaik dalam laporan itu adalah 
‘layanan masyarakat yang dikaitkan dengan kurikulum formal dan 
pengajaran kelas’ (Carnegie Corporation dan CIRCLE, 2003:21), 
misalnya, belajar layanan (service-learning).

Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) di kelas jika 
dilaksanakan sendirian, tidak dapat mengembangkan ketrampilan-
ketrampilan partisipatif dan kebiasaan sikap-sikap yang 
diperlukan untuk peranserta kewarganegaraan (citizenship) yang 
berkelanjutan. Ia dapat membantu membangun pengetahuan  yang 
penting, karena ia memandu perilaku-perilaku pada kadar tertentu. 
Namun demikian, pengetahuan tanpa praktik yang penuh makna 
dan memotivasi adalah tidak cukup. (Sherrod et al.,2002; Haste, 
2004). Layanan masyarakat (community service) memberikan 
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peluang-peluang untuk praktik partisipatif yang memungkinkan 
bagi motivasi-motivasi yang berbeda, untuk datang ke dalam 
berperan dan tumbuh: kepuasan untuk melakukan kerja yang baik 
dan membantu orang lain, perasaan terhadap diri dan kemanjuran 
kolektifitas dalam berperanserta dan mempunyai peran dan 
tanggungjawab, dan perasaan berkontribusi kepada sesuatu 
yang lebih besar daripada untuk dirinya sendiri (Sherrod et al., 
2002). Kebetulan, sejumlah anak remaja di Amerika Serikat yang 
melakukan layanan masyarakat nampaknya amat tinggi (Flanagan 
et al., 1999).

 Belajar-layanan (service-learning) kurang lazim, tetapi 
‘tumbuh melalui langkah-langkah dan loncat-loncat’ (Billig, 
2000:659) dalam tahun-tahun terkini, di sekolah-sekolah kelas 12 
sebagaimana di tingkat perguruan tinggi di mana belajar-layanan 
dipromosikan melalui Campus Compact ( koalisi hampir 1.000 
pimpinan perguruan tinggi, http://www.compact.org) dan  the 
American Democracy Project (http://www.aascu.org/ programs/
adp/default.htm). Sementara definisi-definisi dari belajar layanan 
begitu beragam (dan dengan selalu berhubungan, sejumlah laporan 
dari peranserta para siswa dalam belajar-layanan), adalah tidak 
identik dengan, pun mengatakan untuk layanan masyarakat, 
tetapi secara internasional mengaitkan pengalaman-pengalaman 
layanan dengan tujuan-tujuan akademik. Dalam laporan mereka 
Pusat Nasional untuk Statistik-statistik Pendidikan (the National 
Center for Educational Statistics), Skinner dan Chapman (1999:3) 
mendefinisikan belajar-layanan sebagai ‘kurikulum berbasis 
layanan masyarakat yang memadukan pengajaran kelas dengan 
aktivitas-aktivitas layanan masyarakat’.

 Bahasan-bahasan kembali terhadap literatur penelitian 
(misalnya, Youniss,McLellan dan Yates, 1997; Anderson, 1998; 
Perry dan Katula, 2001: Billig, 2000, 2004) menunjukkan bahwa 
layanan masyarakat dan belajar-layanan dapat berkontribusi secara 



201

signifikan meningkatkan beraneka ketrampilan-ketrampilan dan 
sikap-sikap kewarganegaraan (civic): penelitian yang dilakukan 
sebagai bagian dari proyek-proyek belajar-layanan dapat 
mempertinggi pengetahuan kewarganegaraan (civic); layanan 
masyarakat dan belajar-layanan dapat membantu mengembangkan 
etika layanan (secara meyakinkan berkontribusi terhadap 
kebaikan umum, komitmen terhadap layanan dan relawanisme); 
peranserta kewarganegaraan (civic), seperti, berminat untuk 
dan berpartisipasi dalam kejadian-kejadian publik, peranserta 
masyarakat) dan kemanjuran-diri (self-efficacy) kewarganegaraan 
(civic); pengembangan kapital sosial seperti, hubungan dengan 
para pemimpin kewarganegaraan (civic) orang dewasa dan 
organisasi-organisasi masyarakat); sikap-sikap kewarganegaraan 
(civic), seperti bekerjasama, tanggungjawab sosial) dan ‘identitas 
kewarganegaraan (civic) (Yates dan Youniss, 1999), mendefinisikan 
diri sebagai kontribusi anggota dari komunitas lokal, regional, 
nasional dan masyarakat global; perasaan terlibat dan hubungan 
sosial; toleransi dan menerima keragaman; kompetensi-kompetensi 
kognitif dan sosial (komunikasi, empati, menempatkan perspektif, 
kompleksitas kognitif, ketrampilan-ketrampilan pemecahan 
masalah, perilaku interpersonal/prososial) dan menjunjung tinggi 
diri (self-esteem); melakukan proteksi terhadap berbagai tipe 
perilaku yang membawa resiko; motivasi dan prestasi akademik, 
seperti peranserta kognitif di sekolah, motivasi belajar, peningkatan-
peningkatan dalam rerata nilai kelas). Sebagai perbandingan, 
‘tipe layanan yang menghasilkan hasil-hasil positif yang lebih 
konsisten adalah belajar layanan’ (Perry dan Katula, 2001: 360), 
secara esensial karena belajar layanan memungkinkan dialog 
dan berkerjasama yang tercermin pada pengalaman layanan. Itu 
adalah beberapa bukti bahwa belajar-layanan secara khusus efektif 
beberapa tahun di SMA (Melchior et al.,1999; Galston, 2001). 
Namun demikian, seluruh bukti empiris itu masih bercampur, 
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seharusnya untuk kualitas yang sedang dari berbagai penelitian dan 
seharusnya untuk perbedaan-perbedaan dalam program-program 
mengarah pada :

suatu problem apel dan jeruk untuk beberapa siswa, layanan terdiri 
dari pencucian mobil hari Sabtu untuk amal, untuk siswa yang lain 
berperanserta sebagai tutor untuk teman sekelasnya, dan untuk 
yang lain bertugas membawakan setiap minggu sop ayam atau 
proyek konservasi lingkungan. Hal demikian bukan sulit untuk 
melihatnya sebagai sebuah ukuran keluaran, seperti kemungkinan 
untuk pemberian suara, dapat dengan susah diseragamkan ketika 
menghargai terhadap aktivitas-aktivitas beragam seperti itu (Metz 
dan Youniss, 2005 : 415-416)

Peranserta dalam layanan masyarakat dapat dimulai dan 
memperkuat keterlibatan dalam isu-isu sosial dan politik, 
selanjutnya, berkontribusi pada pengembangan politik (Yates dan 
Youniss, 1996; Youniss dan Yates, 1997; Yates, 1999; lihat Wade, 
2000, 2001; Haste, 2004; untuk contoh-contoh dari praktik). 
Walaupun demikian, program-program belajar-layanan cendrung 
untuk menghindari politik, lain dari ‘pendekatan perjalanan 
lapangan (fieldtrip) dan meseum’ (Youniss et al.,2002:130). Ikatan-
ikatan yang sama benar berlimpah untuk mayoritas organisasi-
organisasi pemuda yang memberi peluang-peluang untuk kerja 
relawan. Di sini, kewarganegaraan (citizenship) adalah sebagian 
besar dipahami sebagai perilaku prososial, fokus terhadap tindakan 
individu yang membantu orang yang membutuhkan. Beberapa 
program layanan secara tegas ditandai sebagai alternatif untuk 
politik (Kahne dan Westheimer, 1996, 2003; Gray et al.,1999; 
Walker, 2000, 2002).

Westheimer dan Kahne (2004a) mengidentifikasi tiga cara 
untuk menguraikan karakteristik esensial dari warganegara yang 
‘baik’, dalam debat publik dan dalam praktik program dan sekolah. 
(1) ‘Warganegara yang bertanggungjawab secara pribadi’ adalah 
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kemauan untuk memenuhi, terutama pada tingkat komunitas 
lokal, dan menderma kepada orang yang membutuhkan; (2) 
‘Warganegara yang berpartisipasi’ adalah peminat terhadap isu-isu 
publik dan secara aktif berperanserta dalam peristiwa-peristiwa 
kewarganegaraan (civic); (3)’Warganegara yang berorientasi 
pada keadilan’ adalah penuh perhatian terhadap perkara-perkara 
ketidakadilan, sanggup untuk bersikap kritis menilai struktur-
struktur sosial, politik dan ekonomi dan menggali strategi-strategi 
kolektif untuk perubahan dan memperbaiki problem-problem. 
Menariknya, Westheimer dan Kahne tidak mempertimbangkan 
sebagai tipe keempat ‘warganegara yang banyak mengetahui’ yang 
dapat menghasilkan kelas-kelas pendidikan kewarganegaraan 
(civic education) kualitas tinggi, namun kekurangan komponen 
pengalaman yang akan memotivasi partisipasi kewarganegaraan 
(civic)  yang aktif.

Sebagai ringkasan, kita dapat melihat rangkaian kecendrungan. 
Satu, antara tekanan untuk pendekatan yang lebih didaktik dengan 
tambahan pengetahuan dan pendekatan pengalaman yang banyak 
untuk membangun pengetahuan dan pengembangan ketrampilan-
ketrampilan dan disposisi-disposisi yang dikehendaki untuk 
kewarganegaraan yang efektif (effective citizenship). Kedua, antara 
sosialisasi yang lebih konservatif dari kompetensi-kompetensi 
pemeliharaan bermasyarakat, dan pengasuhan lebih progresif 
dari orientasi reformasi keadilan-sosial untuk kewarganegaraan 
yang bertanggungjawab (responsible citizenship). Beberapa 
kecendrungan itu dibuat rentang orientasi-orientasi untuk 
Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship education). Kecuali 
kalau satu fokus secara ekslusif terhadap mengajar didaktik dari 
pengetahuan, relasi Pendidikan Karakter dengan Pendidikan 
Kewarganegaraan (citizenship education) mesti diakui dan 
dipertimbangkan.
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C. Karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan 
(citizenship education)
Banyak literatur untuk Pendidikan Karakter (moral) dan 

Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship education) cendrung 
untuk menjadi terpisah, dalam praktik pendidikan sesungguhnya, 
keduanya jelas cendrung bergabung atau bahkan berintegrasi. 
Kenyataannya, pernyataan-pernyataan misi sekolah sering 
menyebutkan bahwa tujuan untuk mempromosikan para 
warganegara masa depan yang bertanggungjawab dan daftar ciri 
karakter sebagai aspek-aspeknya. Untuk contoh, di Pleasanton 
(CA) Unified School District USA, yang disebut sebagai Karakter 
dari Distrik Nasional oleh Character Education Partnership tahun 
2004, menjanjikan untuk ‘memberikan pendidikan karakter 
dan kewarganegaraan (citizenship) yang mempromosikan 
tanggungjawab kewarganegaraan (civic) dan respek terhadap 
orang lain’ (Pleasanton Unified School District, 2004:2). Beberapa 
negara mempunyai kerangka-kerangka perundang-undangan dan 
kurikulum yang mengintegrasikan Pendidikan Kewarganegaraan 
(citizenship) dan karakter. Beraneka organisasi pendidikan 
nasional juga berupaya untuk mengintegrasikannya. Untuk contoh, 
Asosiasi Pengawas dan Pengembangan Kurikulum,  (http://www.
ascd.org) bekerjasama dengan Pusat Amandemen Pertama (http://
www.firstamandemencenter.org) dan Persekutuan Pendidikan 
Karakter (http://character.org), yang mengeluarkan paper posisi 
‘Jalan kecil ke karakter kewarganegaraan’ (Pathways to civic 
character) (Boston, 2005:44)’ yang mengusulkan sebagai fakta 
bahwa kemahiran dari karakter kewarganegaraan pengetahuan, 
ketrampilan-ketrampilan, kebajikan-kebajikan dan komitmen yang 
diperlukan untuk kewarganegaraan (citizenship) yang berperanserta 
dan bertanggungjawab, sebagai tujuan utama untuk keunggulan 
dalam pendidikan’ ((Boston, 2005:31). Paling siginifikan, Pusat 
Bantuan Teknis Pendidikan Karakter, Departemen Pendidikan 
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Amerika Serikat, yang baru-baru merubah namanya menjadi 
Pusat Bantuan Teknis Pendidikan Karakter dan Peranserta 
Kewarganegaraan (civic) (USA Department of Education, 2006). 
Meskipun begitu, tetap banyak tantangan konseptual dalam 
mengintegrasikan Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan 
(citizenship).

1. Demokrasi Liberal dan Pendidikan Karakter
Satu rintangan terpenting yang berhubungan dengan 

Pendidikan Moral versus Karakter yang berbeda. Banyak dari 
lapangan Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship) berbasis 
perspektif liberal demokratis. Halstead dan Pike (2006:1), 
sementara mengemukakan bahwa ‘pendidikan moral adalah vital 
dan aspek yang tak dapat dihindarkan dari Kewarganegaraan 
(Citizenship)’, namun menolak label konservatif dari pendidikan 
karakter adalah tidak cocok dengan pandangan mereka, karena 
mereka memandang pendidikan karakter sebagai indoktrinasi 
dan ketiadaan ‘pemahaman alasan-alasan untuk seperti perilaku, 
tanpa berperanserta dalam berbagai bentuk penalaran moral dan 
tanpa referensi yang mendasari kebajikan-kebajikan demokratis’ 
Halstead dan Pike (2006:44). Sebagai catatan di atas, kebanyakan 
pandangan utama terhadap pendidikan karakter terjadi dalam 
kenyataan memasukkan penalaran moral, dan juga termasuk refleksi 
moral dan aplikasi untuk kewarganegaraan (citizenship). Satu dari 
‘Enam Pilar Karakter (Six Pillars of Character)’ untuk Jumlah-
jumlah Karakter (Character Counts) (http://charactercounts.org), 
kerangka pendidikan karakter yang diimplementasikan dengan 
amat luas, adalah ‘kewarganegaraan (citizenship)’. Meskipun, 
secara luas terkait dengan label pendidikan karakter, khususnya di 
Erofah, seperti indoktrinasi dan konservatif secara politis. David, 
Gorard dan McQuinn (2005:350-354), dalam the British Journal 
of Educational Studies, untuk contoh, menyatakan bahwa ‘secara 
umum, para pendidik karakter menuntut terhadap penerimaan 
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‘hak’ jawab oleh para pelajar’ dan memperingati para pendidik 
Inggris bahwa praktik-praktik pendidikan karakter Amerika 
Serikat adalah ‘tidak tepat untuk perkembangan bentuk pendidikan 
kewarganegaraan (citizenship) sebagai bagian bentuk-bentuk 
terkini dari Kurikulum Nasional di Inggris’.

Jelasnya, pendidikan untuk kewarganegaraan (citizenship) 
demokratis menghendaki perspektif liberal yang memasukkan 
pemberdayaan, debat dan refleksi kritis tentang keberadaan 
masyarakat, kebajikan utama, dan nilai-nilai dari kehidupan 
kewarganegaraan (civic). Kebajikan-kebajikan dan nilai-nilai itu 
termasuk kemerdekaan, persamaan dan rasionalitas (Halstead dan 
Pike, 2006), toleransi dan respek, sifat tidak memihak dan perhatian 
terhadap hak-hak individu dan masyarakat (Colby et al., 2003), 
etika peduli dan tanggungjawab (Sehr, 1997), keadilan, otoritas, 
partisipasi, patriotisme, keragaman, kebebasan pribadi, proses 
seharusnya dan hak-hak (Butts, 1988), dan harapan, keteguhan hati, 
respek-diri (self-respect), kepercayaan, kejujuran dan kesusilaan 
(White, 1996). Ketika pendidikan karakter diterangkan sebagai 
dogmatik, indoktrinasi dan nonrefleksi, kecendrungan legitimasi 
ada (lihat Sears dan Hughes, 2006, untuk diskusi paralel dengan 
respek terhadap pendidikan kewarganegaraan [citizenship]); 
meskipun begitu, sebagaimana dicatat, pandangan terhadap 
pendidikan karakter adalah terburuk, sebagian besar label yang 
tidak akurat dan kekeliruan interpretasi terbesar terhadap rentang 
pendekatan-pendekatan pendidikan karakter.

2. Moralitas versus Kewarganegaraan
Jika  tantangan kesatu adalah untuk menerima tumpang tindih 

antara pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan 
(citizenship), tantangan kedua adalah untuk menghadapi peran 
dari moralitas dalam pendidikan karakter dan pendidikan 
kewarganegaraan (citizenship). Bahkan dalam lapangan pendidikan 
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karakter, terdapat ketidaksepakatan terhadap tempat dari moralitas. 
Itu akan aneh terhadap pernyataan bahwa moralitas tidak akan 
menjadi bagian dari karakter, tetapi beberapa menyatakan bahwa 
karakter akan menjadi moral secara eksklusif, sebagian besar yang 
lain sebagai moral, dan beberapa secara sama, moral dan non-
moral, terdapat ketidaksepakatan paralel dalam literatur  pendidikan 
kewarganegaraan (citizenship).

Banyak argumentasi bawa kewarganegaraan (citizenship) 
demokratis yang benar perlu memasukkan pengembangan moral 
dan oleh karena itu menghendaki pendidikan moral (Berkowitz, 
2000). Meskipun perhatian-perhatian mereka tentang pendidikan 
karakter orang Amerika di Amerika Serikat, Halstead dan 
Pike (2006) menitikberatkan sentralitas pada moralitas untuk 
kewarganegaraan (citizenship). Kelompok lain mengimplikasikan 
relasinya dengan istilah-istilah seperti kebajikan kewarganegaraan 
(civic virtue) (Butts, 2006), karakter kewarganegaraan (civic 
character) (Boston, 2005) atau karakter demokratis (Soder, Goodlad 
dan McMannon, 2001). Bull (2006: 26) menyatakan saling-
berhubungannya moralitas dan kewarganegaraan (citizenship) 
dengan jelas. ‘Pendidikan kewarganegaraan (civic) secara khusus 
adalah suatu bentuk pendidikan moral yang mempromosikan dan 
mendukung moralitas publik, artinya, kesepakatan-kesepakatan 
tentang prinsip-prinsip mengatur relasi-relasi warganegara dan 
kewajiban-kewajiban seseorang terhadap orang yang lain’.

Namun juga jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan 
(citizenship) mesti memasukkan lebih banyak dari pendidikan 
moral (Berkowtz, 2000). Itu harus juga mencakup belajar tentang 
pemerintahan dan sejarah politik, literasi politik (termasuk 
kemampuan untuk membaca tentang dan memahami pemerintahan 
dan isu-isu publik, khususnya yang memungkinkan seseorang 
untuk memberikan suara secara bertanggungjawab), percaya diri, 
dan lain-lain. Sementara itu dapat diperdebatkan apakah istilah-
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istilah itu merupakan bagian dari pendidikan karakter, yang jelas 
bahwa istilah-istilah itu bukan konsep-konsep moral. Istilah-istilah 
itu mungkin akan mempunyai implikasi-implikasi moral, tetapi 
tidak dalam dan dari istilah-istilah itu terpusat isu-isu moral.

Misi Kewarganegaraan Sekolah-sekolah (the Civic 
mission of schools, Carnegie Corporation dan CIRCLE, 2003) 
mendefinisikan kewarganegaraan (civic) sebagai keadaan yang 
terdiri atas pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan dan disposisi-
disposisi, menekankan kesamaan terhadap definisi triparti karakter 
dari the Character Education Partnership (Lickona, Schaps 
dan Lewis, 2003:2); pemahaman, peduli tentang dan bertindak 
berdasarkan nilai-nilai etika utama. Sementara trikotomi dari 
the Civic mission tidak menekankan moral, dan the CEP hanya 
satu. Dalam salah satu kasus, warganegara yang lengkap mesti 
memahami diri, moralitas dan masyarakat, mempunyai motivasi 
untuk bertindak dengan perhatian terbaik untuk kebaikan bersama 
dan memiliki ketrampilan-ketrampilan yang dikehendaki secara 
efektif melakukannya. Dalam kumpulan yang kompleks dari 
kualifikasi-kualifikasi itu adalah dapat dihargai tumpang tindih 
antara tujuan-tujuan pendidikan karakter dan tujuan-tujuan 
pendidikan kewarganegaraan (citizenship)(Berkowitz, 2000). 
Tantangannya terletak dalam merencanakan kesamaan-kesamaan 
dan perbedaan-perbedaan antara kedua kumpulan dari tujuan-
tujuan itu. Kemudian akan menjadi mungkin untuk secara penuh 
mengintegrasikan konsep-konsep karakter dan kewarganegaraan 
(citizenship) sebagai fondasi yang lebih luas untuk pendidikan dan 
sosialisasi orang muda.

3. Tempat dalam Kurikulum
Secara umum adalah lebih jelas di mana pendidikan 

kewarganegaraan (citizenship) mestinya dalam kurikulum. 
Secara khas di Amerika Serikat pendidikan kewarganegaraan 
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(citizenship) adalah bagian dari kurikulum studi-studi sosial dan/
atau berdiri sendirian sebagai mata pelajaran atau kumpulan dari 
mata pelajaran kewarganegaraan (civic course or set of course). 
Ketika pendidikan kewarganegaraan (citizenship) diwujudkan 
(sebagian atau seluruhnya) sebagai program belajar-layanan, ia 
mungkin bahkan berdiri di luar struktur-struktur atau jam-jam 
normal sekolah. Pendidikan karakter, pada satu sisi, berjalan 
keseluruhannya dari materi-materi pelajaran (courses) yang 
berdiri sendiri menjadi modul-modul dalam mata-mata pelajaran 
akademik ke aktivitas-aktivitas ekstra-kurikuler dan sering kepada 
kultur sekolah secara keseluruhan, manajemen perilaku dan/atau 
model-model pembaharuan. The Character Education Partnership 
menyatakan bahwa pendidikan karakter akan menjadi bagian dari 
seluruh aspek kehidupan sekolah (Beland, 2003).

4. Tujuan-tujuan Pengembangan
Tidak jelas apa tujuan-tujuan pengembangan pengembangan 

dari setiap domain. Dalam setiap domain terdapat ketidaksepakatan 
substansial. Beberapa pendidik kewarganegaraan (citizenship) 
akan mengemukakan untuk siswa yang berpengetahuan secara baik 
(well-informed student) (Rochester, 2003), sementara yang lain 
menyatakan untuk siswa yang berbudi luhur, beorientasi kepada 
publik (publik-minded) (Colby, et al.,2003). Dengan cara yang 
sama, beberapa pendidik karakter akan berpendapat kepada sosok 
pemikir konvensional yang memasyarakat (Wynne dan Ryan, 
1993), sementara yang lain menyatakan untuk agen moral, kritis, 
dan independen (Power, Higgins, dan Kohlberg, 1989). Hal ini 
jelas berkaitan dengan isu-isu demokrasi liberal yang bermunculan 
di atas. Esensinya, bukan demokrasi liberal dapat tumbuh dengan 
subur, jika para warganegaranya, tidak terikat dengan moral 
tertentu dan nilai-nilai kewarganegaraan (civic), serta menunjukkan 
kebajikan-kebajikan tertentu. Colby et al., mengutip Eamonn 
Callan (1977:3) mengemukakan bahwa ‘demokrasi liberal berbasis 
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pada kewarganegaraan (citizenship) yang bebas (free)  dan sama 
(equal) menghendaki tidak hanya aturan-aturan sosial dan institusi-
institusi politik tertentu, sebagai proteksi legal untuk kebebasan 
berbicara, tetapi juga pendidikan moral dan kewarganegaraan 
(civic) berdasarkan pada cita-cita demokrasi’. Implikasinya secara 
jelas adalah menghasilkan karakter demokratis/kewarganegaraan 
(civic) untuk para warganegara orang dewasa di masa depan 
sebagai fondasi dari demokrasi.

5. Pedagogi
Pendidikan kewarganegaraan (citizenship) dapat memasukkan 

tipe-tipe yang amat berbeda dari aktivitas-aktivitas belajar (seperti, 
proyek-proyek penelitian kolaboratif, diskusi-diskusi tentang isu-
isu publik, simulasi-simulasi dan partisipasi dalam pemerintahan 
siswa), tetapi dalam praktik cendrung untuk mengandalkan 
sebagian besar pada dua strategi pedagogis (seperti yang dibahas 
pada bagian terdahulu) yakni; pengantaran (transmission) 
pengetahuan dalam kelas-kelas kewarganegaraan (civic) dan 
belajar layanan. Pendidikan karakter, pada satu sisi mengandalkan 
sebagian besar pada rentang yang amat besar dari strategi-strategi. 
Berkowitz dan Bier (2005), meringkas 33 program pendidikan 
karakter yang efektif, diidentifikasi kebanyakan secara umum 
menggunakan strategi-strategi pendidikan; interaksi teman sebaya, 
pengajaran langsung, peranserta keluarga/masyarakat, teladan 
(modelling)/penasehat (mentoring), manajemen kelas, macam-
macam aktivitas sekolah, dan pembaharuan model-model, layanan 
masyarakat dan belajar layanan. Dalam tiap kategori itu terdapat 
juga variasi substansial; seperti interaksi teman-teman sebaya 
mencakup diskusi dilema moral, belajar koperatif, penasehat teman 
sebaya, mediasi konflik teman sebaya, bermain peran, mengambil 
pandangan (perspective-taking), dan sebagainya. Oleh karena itu, 
pendidikan karakter mencakup keragaman yang amat besar untuk 
metode-metode pendidikan, tetapi juga mencakup dua metode 
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yang paling khas dalam pendidikan kewarganegaraan (citizenship), 
yaitu pengajaran langsung dan belajar-layanan. Meskipun beberapa 
dari label yang mewakili pendidikan karakter (seperti Davies, 
Gorard dan McGuinn, 2005; Halstead dan Pike, 2006), jelas bahwa 
pendidikan karakter mecakup metode-metode yang cocok dengan 
kebutuhan untuk mempromosikan para pemikir kritis yang otonom 
(Halstead dan Pike, 2006) yang merasa berkewajiban moral untuk 
memenuhi kebaikan bersama (Bull, 2006).

6. Pemilihan Waktu Pendidikan
Hoge (2002) berpendirian bahwa pendidikan karakter 

cendrung untuk menjadi lebih umum pada tingkat SD dan 
kewarganegaraan (citizenship) lebih umum pada tingkat SMP. 
Menentukan pendidikan karakter kewarganegaraan (citizenship) 
untuk fokus membentuk kepribadian, nilai-nilai, sikap-sikap dan 
kebiasaan-kebiasaan, itu membuat pengertian untuk campur tangan 
lebih cepat daripada kemudian dalam pengembangan lintasan 
peluru bagi siswa. Demikian juga, menentukan pendidikan fokus 
untuk mengajar tentang pemerintahan, dan lain-lain dan untuk 
belajar-layanan, itu membikin pengertian untuk menunggu, hingga 
para siswa sebagian besar berkembang kematangan kognitif dan 
psiko-sosial, kemudian menjadi mampu untuk berperanserta dalam 
layanan berkelanjutan dengan penuh makna yang berintegrasi 
dengan belajar akademik. Hoge (2002:106) menyimpulkan 
bahwa ‘nampak jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan 
(citizenship) sesungguhnya butuh fondasi pendidikan karakter. 
Pendidikan kewarganegaraan (citizenship) kemudian secara 
tepat membangun pada basis moral yang luas, kemudian secara 
refleks menanamkan dengan dalam melalui pendidikan karakter 
yang efektif, mengujinya dengan kompleksitas dari kematangan 
berpikir secara penuh dan melatihnya melalui pertimbangan 
terhadap tujuan-tujuan dan perhatian-perhatian yang bertentangan 
dari sektor-sektor yang berbeda dari demokrasi liberal modern 
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kita’. Bagaimanapun beberapa kecendrungan keduanya adalah 
melulu kecendrungan (trend). Pendidikan karakter, nyatanya, 
dilaksanakan dari prasekolah hingga kelas-kelas SMP, dan 
bahkan masuk dalam pendidikan pascasarjana dan profesional. 
Pendidikan kewarganegaraan (citizenship), demikian juga banyak 
versi-versi SD, khususnya dalam studi-studi sosial (IPS). Namun, 
Hoge mempunyai hal yang baik sekali. Jika kewarganegaraan 
(citizenship) menghendaki bentuk-bentuk tertentu dari karakter, 
misalnya karakter kewarganegaran (civic character) (Berkowitz, 
2000), kemudian pendidikan kewarganegaraan (citizenship) akan 
memasukkan konsep-konsep yang relevan dari karakter dan praktik-
praktik dari pendidikan karakter. Meskipun begitu, realitasnya 
adalah lebih banyak rumit daripadanya, seperti beberapa aspek 
dari kewarganegaraan (citizenship) mungkin mengandalkan pada 
beberapa aspek dari karakter, tetapi aspek itu jauh dari benar untuk 
seluruh aspek dari kewarganegaraan (citizenship) dan karakter.

D. Integrasi
Meskipun tantangan-tantangan dan konflik-konflik 

digambarkan di atas, itu akan menjadi jelas bahwa ini tidak 
hanya mungkin, tetapi perlu relasi antara pendidikan karakter dan 
pendidikan kewarganegaraan (citizenship). Tantangan yang benar 
adalah dalam menjelaskan secara lengkap kompleksitas dari relasi 
itu. Hal ini diperburuk melalui miskonsepsi tentang pendidikan 
karakter yang berlimpah-limpah dalam lapangan pendidikan 
kewarganegaraan (citizenship). Jika kewarganegaraan (citizenship) 
dipahami, sebagai kita memahaminya, sebagai keterlibatan sosial 
dalam atau ke arah sistem politik demokrasi, kemudian secara jelas 
keterlibatan itu mengandalkan pada bagian yang luas pada karakter 
psikologis dari warganegara secara individual (Berkowitz, 2000). 
(Tentu saja, jika seseorang berkepentingan dalam mencuci otak para 
warganegara dengan menyetujui diam-diam untuk menjadi bidak-
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bidak bagi rezim totalitarian, kemudian argumen ini tidak bekerja). 
Seperti dikemukan terdahulu. Hoge (2002:106) mengemukakan, 
‘pendidikan kewarganegaraan (citizenship) sesungguhnya 
membutuhkan fondasi pendidikan karakter’. Fondasi itu diperlukan 
untuk membantu perkembangan berbagai kebajikan-kebajikan 
dan disposisi-disposisi kewarganegaraan (civic) yang disebut 
berulangkali oleh para pendidik kewarganegaraan (citizenship). 
Dengan jelas, mengambil pendekatan kepada pendidikan karakter 
adalah cocok dengan kebajikan-kebajikan kewarganegaraan (civic), 
daripada indoktrinasi, pendekatan behavioristik, yang label bentuk-
bentuk itu diterima oleh beberapa pendidik  kewarganegaraan 
(citizenship).

Pendekatan demokratis liberal untuk pendidikan karakter 
dan pendidikan kewarganegaraan (citizenship) akan bersandar 
pada prinsip-prinsip kunci tertentu, seperti pemberdayaan, 
wacana terbuka, promosi untuk berpikir kritis dan pengembangan 
komunitas-komunitas moral di kelas-kelas dan sekolah-sekolah. 
Pendekatan-pendekatan seperti itu telah didokumentasikan dengan 
baik. Contoh yang dapat dicatat Proyek Pengembangan Anak (the 
Child Development Project), dengan kuat berakar pada filsafat 
pendidikan Deweyian dan psikologi perkembangan konstruktivistis 
(Dalton dan Watson, 1997). Proyek Pengembangan Anak bersandar 
secara kuat pada menjelmakan kelas-kelas kepada komunitas-
komunitas belajar mengatur pemerintahan sendiri (self-governing) 
secara demokratis, di mana para siswa diberdayakan untuk hidup dan 
belajar secara kolaboratif. Filosofi dan metode-metode pendidikan 
ini dikerjakan bersama dengan yang lain secara empiris didukung 
oleh program-program pendidikan karakter, seperti Siklus Terbuka 
(Open Circle, www.open-circle.org), Sekolah-sekolah Komunitas 
Adil (Just Community Schools) dan Kelas-kelas Responsif 
(Responsive Classroom, www.responsiveclassroom.org).
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Namun, mengingat pendidikan karakter mungkin memenuhi 
sebagai fondasi untuk pendidikan kewarganegaraan (citizenship), 
keduanya jauh dari sama. Pendidikan kewarganegaraan 
(citizenship) menghendaki landasan akademik yang kuat dalam 
wilayah-wilayah isi seperti pemerintahan, kewarganegaraan 
(civic) dan sejarah. Pendidikan kewarganegaraan (citizenship) juga 
menghendaki prosedur dan ketrampilan-ketrampilan sosial khusus 
yang kurang penting bagi pendidikan karakter; seperti komunikasi, 
kewarganegaraan (civic) dan literasi politik (Marciano, 1997; 
Milner, 2002). Ditambah dengan beberapa perbedaan dalam 
penekanakan, seperti para pendidik kewarganegaraan (citizenship) 
cendrung kurang perhatian dalam moralitas pribadi dan lebih dalam 
moralitas publik (Sehr, 1997; Bull, 2006), fokus lebih pada layanan 
masyarakat dan belajar-layanan (Westheimer dan Kahne, 2004b) 
dan menitiberatkan lebih berat pada berpikir kritis (Davies, Gorard, 
dan McGuinn, 2005). Tetapi keduanya secara jelas merupakan 
persoalan-persoalan kadar, bukan perbedaan-perbedaan kategori.

Barangkali yang terbaik untuk berpikir tentang relasi 
pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan (citizenship) 
sebagai perangkat diagram Venn (secara bagian tumpang tinding 
domain). Basis-basis pengetahuan dari dua lapangan, secara 
minimal tumpang tindih, disposisi-disposisi yang ditargetkan 
secara tinggi tumpang tindih, dan kumpulan ketrampilan secara 
bagian juga tumpang tindih. Di mana pengetahuan pendidikan 
karakter fokus lebih pada konsep-konsep, cara-cara dan kesopanan; 
basis pengetahuan pendidikan kewarganegaraan (citizenship) 
lebih fokus pada politik, pemerintahan dan kehidupan sosial yang 
salingketergantungan. Disposisi-disposisi (sifat-sifat kepribadian, 
nilai-nilai, motif-motif) dari pendidikan karakter dan pendidikan 
kewarganegaraan (citizenship) memberikan banyak contoh, seperti 
keadilan sosial, kejujuran, tanggungjawab pribadi dan sosial, 
persamaan, dan lain-lain. Tentu saja itu merupakan beberapa 
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disposisi karakter yang kurang penting bagi kewarganegaraan 
(citizenship) dan sebaliknya, tetapi seluruh kumpulan disposisi 
itu mempunyai tumpang tindih yang amat besar. Banyak dari 
ketrampilan-ketrampilan pendidikan karakter juga diaplikasikan 
dalam pendidikan kewarganegaraan (citizenship) sebagai 
ketrampilan-ketrampilan sosio-emosional untuk manajemen 
diri (self-management) dan kompetensi-kompetensi sosial yang 
dikehendaki untuk kehidupan sosial yang efektif. Walaupun begitu, 
pendidikan kewarganegaraan (citizenship) juga menghendaki 
banyak ketrampilan yang tidak secara khas merupakan perhatian 
utama dari pendidikan karakter, seperti perlawanan terhadap 
persuasi politik, analisis kritis terhadap pesan-pesan politik.

Jika, memang, tujuan bersama dari pendidikan karakter dan 
pendidikan kewarganegaraan (citizenship) adalah untuk membantu 
pengembangan bentuk-bentuk dari para warganegara yang pro-
sosial dan efektif berpartisipasi dalam masyarakat demokratis liberal, 
kemudian materi-materinya akan berkolaborasi dan tumpang tindih 
dalam tujuan-tujuan dan metode-metode. Kemudian itu membuat 
lebih banyak pengertian untuk menemukan basis bersama daripada 
untuk menyebarkan label-label yang distorsi. Akhirnya adalah 
apa yang dibutuhkan adalah sintesa dari filosofi-filosofi, metode-
metode dan tujuan-tujuan berbasis penelitian empiris dan teoritis 
yang solid. Kemudian, dan hanya kemudian, kita secara optimal 
mendesain sekolah-sekolah dan program-program sekolah yang 
membantu pengembangan orang baik dan para warganegara yang 
baik.
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BAB IX
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan 

Karakter untuk Integrasi Bangsa dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 

Sarbaini 9

A. Pendahuluan

Para ilmuwan sosial sejak pertengahan dasawarsa 1970an 
sudah mengisyaratkan transformasi mental masyarakat 

Indonesia. Lubis (1985) menuntut hal  demikian, agar masyarakat 
Indonesia dapat hidup secara modern, untuk itu menurut 
Koentjaraningrat (1987) diperlukan syarat tumbuhnya karakter 
manusia yang bermentalitas pembangunan. Namun kenyataannya 
dari sisi lain, tumbuh pula sikap, karakter, perilaku dan budaya 
negatif terus menerus meningkat, bahkan diperlihatkan secara 
masif. Kondisi degradasi moral sangat mengkhawatirkan, jika 
dibiarkan akan menyebabkan terjadinya krisis karakter. 

Indikasi degradasi moral yang menjadi tanda kehancuran suatu 
negara, nampaknya pararel dengan kondisi di Indonesia, seperti 
dikemukakan Lickona (1992), yaitu meningkatnya kekerasan 
pada remaja, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, 
pengaruh peer group (rekan kelompok) yang kuat dalam tindak 
kekerasan, meningkatnya penggunaan narkoba, alkohol, dan seks 
bebas, kaburnya batasan moral baik-buruk, menurunnya etos kerja, 
rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya 
9 Dipresentasikan dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional VI Himpunan 

Nasional Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 18 Februari 2017 
di Gedung Serba Guna Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
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rasa tanggung jawab individu dan warga negara, membudayanya 
ketidakjujuran, dan adanya saling curiga dan kebencian di antara 
sesamanya. Indikasi lain, bisa dibandingkan dengan apa yang 
dikhawatirkan Mahatma Gandhi (Soemarno, 2010) tentang 
tujuh dosa yang mematikan, yaitu : berkembangnya nilai dan 
perilaku budaya kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa 
nurani, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa moralitas, ilmu 
pengetahuan tanpa kemanusiaan, agama tanpa pengorbanan.

Sementara Paulus Wirutomo (2015) sebagai Ketua Pokja 
Revolusi mental (karakter) mengemukakan kondisi yang terjadi 
di Indonesia adalah (1) terjadinya krisis karakter, dengan indikasi; 
Ada sesuatu yang salah tentang nilai. Ada nilai luhur bangsa 
yang terlupa; orang yang berperilaku baik, jujur dan bersih, 
justru tidak populer, mereka yang baik menjadi musuh bersama; 
peradaban Indonesia sedang berhenti; krisis mental harus diubah 
dengan cepat; orang merasa pantas dan berhak melakukan tindak 
kekerasan terhadap orang lain. (2) Intoleransi, indikasinya; saat 
ini toleransi mengalami kemunduran dibandingkan 15 tahun yang 
lalu. (3) Pemerintah, ada tapi tidak hadir, indikasinya; birokrasi 
sekarang, gendut berbelit, rapuh: kondisi semakin buruk, karena 
pemerintahan semakin tidak mendengarkan (rakyat), ada tetapi 
tidak hadir; penegakkan hukum tidak jelas, antara yang salah dan 
benar tergantung lobby; banyak pejabat melakukan imunitas bagi 
pelaku kekerasan, bahkan dibentangkan karpet merah; masyarakat 
kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. (4). Rakyat sebagai 
objek pembangunan, indikasinya; ada pandangan masyarakat 
bahwa perempuan adalah warga kelas dua; yang perlu dirubah 
adalah mentalitas proyek. Kondisi yang terjadi di Indonesia secara 
substansi menunjukkan tiga permasalahan yang dialami bangsa 
Indonesia, (1) kewibawaan negara yang merosot; (2) daya saing 
yang rendah; (3) intoleransi dan rapuhnya persatuan bangsa, jika 
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dibiarkan akan terjadi disintegrasi bangsa, dan akan mengancam 
eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Integrasi Bangsa
Integrasi bangsa yang dirintis sejak 28 Oktober 1928 dan 

diperkuat dengan konsensus nasional untuk memproklamasikan 
Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam sejarah bangsa 
dan negara telah mengalami berbagai cobaan yang mengancam 
disintegrasi bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep integrasi dibuat oleh Emile Durkheim sebagaimana 
dikutip oleh Usman dan Odeh (2015), ditambah dengan praktik 
dalam abad ke 18 hingga abad ke 19 sepertinya semua negara 
sepenuhnya mengharapkan negara nasional sebagian besar 
bersatu melebihi kebutuhan-kebutuhan individu yang sempit. 
Selanjutnya Usman (2015) menekankan konsep dari integrasi 
dalam relevansinya dengan negara multi-etnis, yakni mencakup 
beberapa hal :

1. penggabungan bermacam kultur dan tradisi menjadi satu,
2. tindakan untuk membongkar pertalian primordial etnis, 

mengawinkan semua kelompok etnis ke dalam kesatuan 
fungsional geopolitik dan menggeser lokus loyalitas-
loyalitas ke arah satu bangsa, bukan heterogen 

3. negara menurunkan ketegangan, konflik, kesengitan, 
kecurigaan, prasangka, pemisahan, dan sebaliknya 
merekayasa hidup berdampingan secara harmonis, 
penyesuaian secara interaktif, serta toleransi tingkat tinggi.

4. komitmen secara holistik terhadap aspirasi-aspirasi dan 
ide-ide dari suatu entitas yang menghendaki setiap orang 
gembira dan secara mudah berpartisipasi, dan mekanisme 
bersama untuk  mempertahankan masyarakat.
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Sementara istilah bangsa (nation) adalah suatu entitas kultural 
yang mengikat orang secara bersama berdasarkan basis ikatan-
ikatan homogenitas secara kultural, seperti kesamaan ikatan darah, 
bahasa, tradisi secara historis, adat dan kebiasaan (Rodee et al, 
1976). Para individu adalah unit-unit dari integrasi, dan anggota 
dari bangsa adalah diintegrasikan karena identitas bersama yang 
sama. Sementara istilah integrasi nasional tidak dapat diterapkan 
untuk satu suku bangsa (jika terdiri dari suku bangsa) atau bangsa 
(jika terdiri dari bangsa-bangsa), seperti Indonesia dengan multi-
etnis. Integrasi nasional adalah suatu proses yang berupaya 
untuk meminimalisir kehadiran suku-suku bangsa, namun tanpa 
meniadakan keberadaannya, ke dalam suatu semangat kebangsaan 
(Alapiki, 2000). Hal ini dapat dicapai dengan mengatasi hambatan-
hambatan etnis, mengeliminasi loyalitas primordial etnis, dan 
mengembangkan semangat identitas kebangsaan yang sama. 
Bangsa Indonesia secara cerdas menangani integrasi nasional 
dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”

Namun demikian, masalah-masalah etnik masih banyak 
terjadi di Indonesia ini. Hal demikian menjadi tantangan dan 
ancaman tersendiri bagi terciptanya integrasi nasional bangsa ini. 
Berdasarkan gambaran dari J.S Furnival (dalam Suparlan, 2005), 
masyarakat majemuk Indonesia cenderung tidak menjadi satu dan 
tidak merasa satu, mereka memiliki tradisi kultural sendiri dan 
memiliki interaksi yang sangat terbatas dengan kelompok suku 
lain.  Demikian juga Meutia F.Swasono (2006) yang nenelusuri 
perjalanan sejarah hingga kurun waktu hampir empat dasawarsa 
ke belakang, melihat, bagaimana kebersamaan serta persatuan dan 
kesatuan bangsa menjadi kian rapuh, integrasi sosial terancam, 
pengotakan makin meningkat, kesetaraan dan keadilan masih 
lebih banyak berada di tingkat gagasan daripada di tingkat 
implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional 
dan kemungkinan disintegrasi di Indonesia menjadi tantangan bagi 
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dunia pendidikan, terutama Pendidikan Kewarganegaraan  sebagai 
pendidikan karakter.

C. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan 
Karakter
Pendidikan  karakter yang dilaksanakan di Indonesia 

merupakan keniscayaan yang  tidak bisa dibendung lagi, karena 
begitu pentingnya bagi masa depan bangsa Indonesia, baik karena 
hal yang mendasarinya maupun kondisi kritisnya karakter bangsa 
Indonesia. Meskipun sebenarnya pendidikan  karakter bukan 
ide yang baru, karena pendidikan  karakter telah berkembang 
berulangkali dengan baik sepanjang abad (McClellan, 1999), dan  
di Amerika Serikat dikenal juga dengan pendidikan  moral dan 
pendidikan  nilai (Althof dan Berkowitz, 2006), dan di Indonesia 
pada masa lalu lebih populer dengan sebutan pendidikan  budi 
pekerti.

Lima hal yang mendasari pendidikan  karakter di Indonesia 
demi pembangunan karakter bangsa, yaitu aspek filosofis, ideologis, 
normatif, historis, dan sosiokultural (Kemendiknas, 2013: 1). 
Aspek filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah 
kebutuhan hak asasi dalam proses berbangsa, karena hanya bangsa 
yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat,  yang akan eksis. 
Aspek ideologis, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu 
upaya mengimplementasikan ideologi Pancasila dalam  kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aspek normatif, 
pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah 
untuk mencapai tujuan negara seperti terdapat dalam Pembukaan 
UUD 1945. Aspek historis, pembangunan karakter bangsa adalah 
sebuah dinamika inti dari proses kebangsaan yang terjadi tanpa 
henti dalam kurun sejarah, dan aspek sosialkultural, pembangunan 
karakter bangsa adalah suatu keharusan dari suatu bangsa yang 
multikultural.
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Pendidikan Kewarganegaraan dari perspektif pendidikan 
karakter, maka Pendidikan Kewarganegaraan adalah tipe lain 
dari pendidikan  karakter (Silay (2014:1), dan terdapat kualitas-
kualitas yang sama antara Pendidikan Kewarganegaraan dan 
pendidikan  karakter, seperti persepsi terhadap adanya krisis 
dalam masyarakat (Davies, Gorard, dan McGuinn, 2005: 341-
358), mendorong anak-anak mengapresiasi, dan simpati dengan 
pendekatan yang berhubungan dengan nilai-nilai (Revell, 2002: 
421-431), sebagian taksonomi dari program-program pendidikan  
karakter berpusat pada kewarganegaraan (Howard, Berkowitz, 
and Schaeffer, 2004: 188-215). Selain itu, pendidikan  karakter 
bukan hanya memiliki kualitas-kualitas yang sama, tetapi juga 
pendidikan  karakter mencakup Pendidikan Kewarganegaraan, 
karena Pendidikan Kewarganegaraan secara aktual butuh 
fondasi pendidikan  karakter (Hoge, 2002: 103-108), dan dalam 
konteks Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan  karakter ikut 
menentukan peningkatan kebajikan warga negara (civic virtue),  
yakni prilaku kebajikan yang memberikan kondisi-kondisi hak-hak 
untuk kewarganegaraan (Milson dan Chu, 2002:117-119).

Karena itu amat wajar jika Pendidikan Kewarganegaraan 
menjadi unsur terpenting dalam pelaksanaan pendidikan  karakter 
dalam dunia pendidikan, yakni membawa misi secara khusus agar 
prinsip-prinsip nilai-moral dan karakter menjadi hal yang imperatif 
baik di sekolah maupun di dalam pembelajaran di kelas, bersama 
dengan Pendidikan  Agama. 

D. Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 
Pendidikan Karakter untuk Integrasi Bangsa
Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 

Pendidikan Karakter telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan sebagai mata pelajaran yang berdampak 
pembelajaran (instructional effect) sekaligus berdampak pengiring 
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(nurturant effect). Dengan demikian pada mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan, nilai-nilai karakter tertentu, baik 
nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, nilai-nilai esensial maupun 
nilai-utama, selain wajib diintegrasikan dalam pembelajaran, juga 
wajib diukur dan dinilai, baik dalam penilaian formatif maupun 
penilaian sumatif (Sarbaini, 2015; Sarbaini, 2016).

Nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang disepakati untuk 
implementasi pendidikan karakter (Kemendiknas, 2010; Pusat 
Kurikulum, 2010, 2011) terdiri dari 18 nilai, sebagaimana pada 
tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Delapan Belas Nilai-nilai Budaya dan Karakter 
Bangsa

No NILAI DESKRIPSI

1 Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 
ajaran agama yang dianutnya

2 Jujur
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 
dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 
dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan

3 Toleransi
Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 
suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain 
yang berbeda dari dirinya

4 Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 
pada berbagai ketentuan dan peraturan

5 Kerja keras Perilaku yan menunjukkan upaya sungguh-sungguh 
dalam mengatasi 

6 Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 
cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki

7 Mandiri Sikap perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang 
lain dalam menyelesaikan tugas-tugas

8 Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 
sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain
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No NILAI DESKRIPSI

9 Rasa ingin tahu
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya unuk 
mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 
yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar

10 Semangat 
kebangsaan

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang 
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 
kepentingan diri dan kelompoknya

11 Cinta tanah air

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 
kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 
terhadap bahasa, lingkungan fisik,sosial, budaya, 
ekonomi, dan politik bangsa

12 Menghargai 
prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 
dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang 
lain

13 Bersahabat/
komunikatif

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 
bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain

14 Cinta damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 
orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya

15 Gemar membaca
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 
berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 
dirinya

16 Peduli lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berubah mencegah 
kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 
mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 
kerusakan alam yang sudah terjadi.

17 Peduli sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 
pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkannya

18 Tanggung jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 
tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, 
terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 
sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa
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Adapun nilai, pola perilaku, atau karakter bangsa Indonesia 
yang diturunkan dari setiap sila Pancasila (Kemendikbud, 2013) 
dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Seperangkat Karakter dari Setiap Sila Pancasila

Nilai, pola perilaku, atau karakter bangsa ini harus dapat 
diturunkan dan diimplementasikan untuk membangun karakter 
individu yang diterapkan di berbagai macam komunitas di 
masyarakat, termasuk masyarakat sekolah. Dalam perspektif 
karakter individu dengan menggunakan pendekatan psikologis, 
nilai, pola perilaku, atau karakter bangsa yang terdapat dalam setiap 
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sila Pancasila ditempatkan dalam kerangka referensi olah hati, olah 
pikir, olah raga, olah rasa dan karsa (Kemendikbud, 2013).

Muatan karakter yang berasal dari olah hati, olah pikir, olah 
raga, olah rasa dan karsa yang diturunkan dari setiap sila Pancasila, 
kemudian dipilih satu jenis karakter (Kemendikbud, 2013), yaitu :
1. Karakter yang bersumber dari olah hati adalah beriman 

dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, 
bertanggungjawab, berempati, berani mengambil resiko, 
pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik.

2. Karakter yang bersumber dari oleh pikir adalah cerdas, kritis, 
kreatf, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks, dan 
reflektif. 

3. Karakter yang bersumber dari olah raga/kinestetika adalah 
bersih dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, 
bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan 
gigih.

4. Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa kemanusiaan, 
saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, 
hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), 
mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air (patrioitisme), 
bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, 
kerja keras, dan beretos kerja.

Dari nilai, pola perilaku, atau karakter tersebut diambil satu karakter 
sebagai nilai-nilai dasar (esensial) karakter yang diberlakukan 
untuk masyarakat persekolahan, yaitu sebagaimana tabel 3 berikut 
(Kemendikbud, 2013).
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Tabel 3 Pengertian Jujur, Cerdas, Tangguh, dan Peduli

Nilai-nilai 
Dasar 

Pendidikan 
Karakter

Deskripsi

Jujur Lurus hati, tidak berbohong; tidak curang; tulus; ikhlas

Tangguh Sukar dikalahkan; kuat; andal; kuat sekali pendiriannya; 
tabah dan tahan menderita

Cerdas Sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, tajam 
pikirannya

Peduli Mengindahkan; memperhatikan; menghiraukan

Sementara nilai-nilai utama yang disarikan dari butir-butir 
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan distribusinya pada semua 
mata pelajaran yang diajarkan, maka nilai-nilai utama untuk mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah nasionalis, patuh 
pada aturan sosial, demokratis, jujur, menghargai keberagaman, 
sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain (Kemendiknas, 
2011). Nilai-nilai utama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
demikian sudah semestinya diimplementasi secara integral dalam 
kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam 
kaitannya dengan persoalan integrasi nasional, yakni dalam upaya 
meningkatkan integrasi bangsa dan menurunkan kadar disintegrasi 
bangsa dalam perspektif pendidikan karakter, maka nilai-nilai yang 
relevan adalah jujur, peduli, toleransi, nasionalis, cinta tanah air, 
patuh pada aturan sosial, demokratis, menghargai keberagaman, 
sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain dan cinta damai.

Nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, nilai-nilai esensial, 
nilai-nilai utama dan nilai-nilai yang relevan dengan integrasi 
bangsa sudah sepatutnya diimplementasikan di lingkungan 
masyarakat persekolahan sebagai Citizenship Education, karena 
nilai-nilai yang terakhir ini benar-benar jelas turunan dari sila-sila 
Pancasila sebagai karakter bangsa, untuk dijadikan menjadi karakter 
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individu dalam lingkungan komunitas tertentu, yakni masyarakat 
persekolahan, dan Civic Education melalui mata pelajaran di kelas.

E.  Strategi Implementasi di Sekolah
Strategi implementasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 

pendidikan karakter untuk integrasi bangsa dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dilakukan secara umum di sekolah merupakan 
Citizenship Education yang dilakukan oleh semua guru dan peserta 
didik  dalam semua kegiatan sekolah, baik intrakurikuler dan 
ekstrakurikuler yang bertujuan menumbuhkembangkan nilai-nilai 
budaya dan karakter bangsa, nilai-nilai esensial, dan nilai-nilai 
utama Pendidikan Kewarganegaraan sebagai basis pengembangan 
karakter kewarganegaraan dan nilai-nilai yang memperkuat 
integrasi bangsa. Sementara kegiatan Civic Education secara 
khusus dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam mata pelajaran 
PKn di kelas. Strategi implementasi yang perlu dilakukan sekolah 
adalah terdiri dari (Sarbaini, 2014; Sarbaini, 2015; Sarbaini, 2016: 
Sarbaini dan Fatimah, 2016):
1. Nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, nilai-nilai esensial, dan 

nilai-nilai utama PKn sebagai basis karakter kewarganegaraan, 
serta nilai-nilai yang memperkuat integrasi bangsa, harus ada dan 
terindikasi secara tertulis dalam visi, misi, dan tujuan maupun 
program dan kegiatan Citizenship Education di sekolah dan 
Civic Education di kelas, terencana dan terukur perubahan dan 
capaiannya melalui indikasi-indikasi tertentu, direalisasikan 
melalui proses, penataan kehidupan situasi lingkungan sekolah 
dan kegiatan pendidikan serta tujuan yang diharapkan. 

2. Proses implementasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, 
nilai-nilai esensial, dan nilai-nilai utama Pendidikan 
Kewarganegaraan sebagai basis karakter kewarganegaraan, 
dan nilai-nilai yang memperkuat integrasi bangsa, dalam 
kegiatan Citizenship Education/Civic Education yang 
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dilakukan guru di sekolah berdasarkan dan mengacu pada 
tujuan dan berorientasi serta merealisasikan nilai-nilai budaya 
dan karakter bangsa, nilai-nilai esensial, nilai-nilai utama 
Pendidikan Kewarganegaraan, dan ke dalam kegiatan-kegiatan 
berbasis siklus waktu (harian, mingguan, bulanan, semesteran 
dan tahunan ) dan lokus kegiatan ( di dalam kelas, di luar kelas, 
di komunitas tertentu dan masyarakat dalam bentuk service 
learning atau civic proyect) 

3. Setiap implementasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, 
nilai-nilai esensial, dan nilai-nilai utama Pendidikan 
Kewarganegaraan sebagai basis karakter kewarganegaraan, dan  
nilai-nilai yang memperkuat integrasi bangsa, dalam kegiatan 
Citizenship Education/Civic Education yang dilakukan di 
sekolah hendaknya berlandaskan pada tujuan, materi, metode, 
dan evaluasi yang diselaraskan dengan siklus waktu dan lokus 
kegiatan.

4. Kegiatan implementasi nilai-nilai budaya dan karakter 
bangsa, nilai-nilai esensial, dan nilai-nilai utama Pendidikan 
Kewarganegaraan sebagai basis karakter kewarganegaraan, 
dan  nilai-nilai yang memperkuat integrasi bangsa, dalam 
Citizenship Education di sekolah dan Civic Education di 
kelas akan lebih efektif, jika dilakukan dengan muatan tujuan, 
materi, metode dan evaluasi yang selaras dan sinergis dengan 
kondisi lokus dan waktu kegiatan, menerapkan secara kreatif 
beragam strategi pembelajaran yang berbasis pada  teori dan 
model pendidikan moral, nilai dan karakter dan menyesuaikan 
pada kondisi sosial-budaya, dan kearifan lokal  masyarakat di 
lingkungan sekolah. 

5. Materi kegiatan implementasi nilai-nilai budaya dan karakter 
bangsa, nilai-nilai esensial, dan nilai-nilai utama Pendidikan 
Kewarganegaraan sebagai basis karakter kewarganegaraan, dan  
nilai-nilai yang memperkuat integrasi bangsa dalam kegiatan 
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Citizenship Education di sekolah dan Civic Education di kelas 
disusun secara jelas, rinci dan kontekstual dan berorientasi 
pada pengembangan potensi peserta didik agar lebih efektif dan 
mudah mengukur keberhasilannya.

6. Metode implementasi nilai-nilai budaya dan karakter 
bangsa, nilai-nilai esensial, dan nilai-nilai utama Pendidikan 
Kewarganegaraan sebagai basis karakter kewarganegaraan, 
dan  nilai-nilai yang memperkuat integrasi bangsa, dalam 
kegiatan Citizenship Education di sekolah dan Civic Education 
di kelas dilaksanakan secara beragam, kreatif, melihat “siapa 
dan kondisi” yang dihadapi dan terstandar, baik metode pada 
kegiatan pengembangan diri maupun metode pada materi 
pelajaran, akan menumbuhkan dan mengembangkan potensi 
diri untuk membentuk karakter diri peserta didik sesuai dengan 
nilai-nilai dasar yang diharapkan.

7. Evaluasi implementasi nilai-nilai budaya dan karakter 
bangsa, nilai-nilai esensial, dan nilai-nilai utama Pendidikan 
Kewarganegaraan sebagai basis karakter kewarganegaraan, 
dan  nilai-nilai yang memperkuat integrasi bangsa, dalam 
kegiatan Citizenship Education di sekolah dan Civic Education 
di kelas sepatutnya dilakukan secara beragam, komprehensif, 
berkelanjutan, terbuka, dan terstandar, terdiri atas evaluasi yang 
dilakukan guru, tim pemantau peserta didik, wali kelas dan 
sekolah akan menghasilkan potret karakter yang integral dari 
nilai-nilai dasar yang dikehendaki, sosok peserta didik yang 
jujur, tangguh, cerdas dan peduli. 

F. Kesimpulan
Persoalan integrasi dan diintegrasi bangsa menghendaki 

intervensi semua pihak, terlebih pemerintah, agar persoalan 
pendidikan karakter, terutama bangsa menjadi juga menjadi 
persoalan bangsa, bukan hanya menjadi tanggungjawab persoalan 
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dunia pendidikan, apalagi semata tugas utama Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama. Jika nilai-nilai 
budaya dan karakter bangsa, nilai-nilai esensial, dan nilai-nilai 
utama Pendidikan Kewarganegaraan sebagai basis karakter 
kewarganegaraan diajarkan, ditanamkan, dilatih dan dibiasakan, 
dan didiskusikan serta dikembangkan melalui keterampilan-
keterampilan yang dipraktekkan  di dunia pendidikan, namun berbeda 
dengan nilai-nilai yang menjadi basis karakter, bahkan perilaku 
nyata sehari-hari, maka upaya Pendidikan Kewarganegaraan 
sebagai Pendidikan Karakter mungkin seperti embun yang hilang 
karena sinar matahari. Namun Tuhan Yang Maha Esa, tentu selalu 
meridhoi apapun upaya untuk kebaikan, hasilnya kita serahkan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena semua hal akan kembali 
kepadaNya dan keputusan ada di tanganNya juga. Wallahu alam.
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