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Abstrak: 7XMXDQ�SHQHOLWLDQ�LQL�DGDODK�XQWXN�����PHQJHPEDQJNDQ�PRGHO�SHPEHODMDUDQ�EHUODWDU�LVX�LVX�

NRQWURYHUVLDO�\DQJ�OD\DN�XQWXN�SHQJXDWDQ�ZDWDN�NHZDUJD�QHJDUDDQ�PDKDVLVZD��GDQ�����PHPEXNWLNDQ�

HIHNWLYLWDV� PRGHO� SHPEHODMDUDQ� EHUODWDU� LVX�LVX� NRQWURYHUVLDO� \DQJ� GLNHPEDQJNDQ� XQWXN� SHQJXDWDQ�

watak kewarga negaraan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development, 

dengan lokasi penelitian di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Subjek penelitian mahasiswa program 

studi Pendidikan Biologi, Manajemen, Keperawatan, dan Sistem Informasi yang sedang menempuh 

PDWD�NXOLDK�3.1��+DVLO�SHQHOLWLDQ�SDGD�WDKDS�VWXGL�SHQGDKXOXDQ�EHUKDVLO�PHQJLGHQWL¿NDVL�WXMXK�XQVXU�

kompetensi watak kewarga negaraan yang harus dikembangkan dalam masyarakat demokratis yang 

multikultur, yaitu kesopanan, empati, kepemimpinan, perspektif, hubungan masyarakat, peran dalam 

masyarakat, dan sikap terhadap masyarakat mutikultur. Tahap pengembangan model berhasil menemukan 

model hipotetik dilakukan lewat uji lapangan dengan teknik quai eksperimental. Data diperoleh lewat 

WHV�GDQ�GLDQDOLVLV�GHQJDQ�WHNQLN�XML�EHGD�PHDQ��W�WHV����+DVLO�XML�PRGHO�GDSDW�PHPEXNWLNDQ�HIHNWLYLWDV�

model pembelajaran yang dikembangkan, yaitu dengan nilai t
��KLWXQJ

� �������GHQJDQ�VLJQL¿NDQVL��3�� �

������

Kata Kunci: isu-isu, kontroversial, watak kewarganegaraan

THE DEVELOPMENT OF LEARNING MODEL BASED ON CONTROVERSIAL ISSUES TO 

STRENGTHENED THE CHARACTER OF CIVIC DISPOSITION

Abstract:�7KH�REMHFWLYHV�RI�WKLV�VWXG\�DUH�����WR�GHYHORSH�D�PRGHO�RI�OHDUQLQJ�EDVHG�RQ�FRQWURYHUV\��LVVXHV�

WKDW�DUH�DSSURSULDWH�IRU�VWUHQJWKHQLQJ�WKH�FLWL]HQVKLS�FKDUDFWHU�RI�VWXGHQW������WR�SURYH�WKH�HIIHFWLYHQHVV�

of the learning model is based on controversy issues developed for strengthening the citizenship 

character of student. This research used Research and Development method, the place at Universitas 

Nusantara PGRI Kediri with research subjects are Biology, Management, Nursing, and Information 

System students who are taking the course of PKN. The results of the study in the preliminary study 

SKDVH�LGHQWL¿HG�VHYHQ�HOHPHQWV�RI�FLWL]HQVKLS�FRPSHWHQFH�WKDW�VKRXOG�EH�GHYHORSHG�LQ�D�PXOWLFXOWXUDO�

democratic society which are politeness, empathy, leadership, perspectives, community relations, role in 

society, and attitudes toward the society of multiculture. The development phase of the model succeeded 

LQ�¿QGLQJ� WKH�K\SRWKHWLFDO�PRGHO��DQG�YDOLGDWLRQ�RI� WKH�PRGHO�SURYHG� WKDW� OHDUQLQJ�PRGHO�EDVHG�RQ�

FRQWURYHUV\�LVVXHV�LV�HIIHFWLYH��7KH�VWDWLVWLFDO�WHVW�UHVXOW��W� ��������VLJQL¿FDQFH��3� �������

Keywords: issues, controversial, civic disposition

PENDAHULUAN

Mata kuliah Pendidikan Kewargaan Ne�

JDUD��3.1��GL�SHUJXUXDQ�WLQJJL�GLWHWDSNDQ�EHU�

GDVDUNDQ�6XUDW�.HSXWXVDQ�'LUMHQ�'LNWL�1R�� ���

WDKXQ�������WHQWDQJ�5DPEX�UDPEX�3HODNVDQDDQ�

0DWDNXOLDK�3HQJHPEDQJDQ�.HSULEDGLDQ��03.��

di Perguruan Tinggi. Berdasarkan SK tersebut 

matakuliah PKN menjadi matakuliah wajib di 

dalam kurikulum perguruan tinggi. Tujuan ma�

takuliah PKN menurut surat keputusan tersebut 

adalah membentuk mahasiswa menjadi ilmuwan 

dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan 

dan cinta tanah air, demokratis berkeadaban, 

menjadi warga negara yang memiliki daya sa�

ing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam 

membangun kehidupan damai berdasarkan sis�

tem nilai Pancasila. 

PKN pada hakikatnya adalah pendidikan 

nilai dan pendidikan karakter bangsa. Baik se�

FDUD� WHRUHWLV� ¿ORVR¿V� PDXSXQ� SHGDJRJLV� 3.1�
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3HQJHPEDQJDQ�0RGHO�3HPEHODMDUDQ�%HUODWDU�,VX�.RQWURYHUVLDO�6HEDJDL�3HQJXDWDQ�:DWDN�.HZDUJDQHJDUDDQ�0DKDVLVZD

bertujuan memfasilitasi dan membentuk peserta 

didik menjadi warga negara yang  baik, sesuai 

dengan kondisi dan dinamika masyarakat In�

donesia yang demokratis dan multikultural, 

PHODOXL�SHPDKDPDQ�QLODL�QLODL�OXKXU�NHWXKDQDQ��

NHPDQXVLDDQ��SHUVDWXDQ��NHUDN\DWDQ��GDQ�NHDGLO�

an sebagaimana terkandung dalam Pancasila. 

:LQDWDSXUD�����������PHQ\DWDNDQ�EDKZD�3.1�

dapat dilihat sebagai suatu integrated knowledge 

system, yang di dalamnya terkandung kecer�

dasan, partisipasi, dan tanggungjawab kewarga 

negaraan warga negara Indonesia yang berdasar�

kan Pancasila. PKN adalah pendidikan karakter 

yang bersifat multidimensional. PKN sebagai 

citizenship education mengemban visi dan misi 

yang utuh dalam mengembangkan kompetensi 

kewarga negaraan.

Berdasarkan uraian tersebut, PKN secara 

konseptual telah memasuki paradigma baru, 

VHEDJDLPDQD� GLWHJDVNDQ� 'HSGLNQDV� �����������

yaitu bahwa paradigma baru PKN mengem�

ban tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan 

kecerdasan warga negara (civic intelligence), 

membina tanggung jawab warga negara (civic 

responsibility���GDQ�PHQGRURQJ�SDUWLVLSDVL�ZDU�

ga negara (civic participation). Paradigma terse�

EXW� ROHK�:LQDWDSXUD� ���������� GLVHEXW� VHEDJDL�

Citizenship Education. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa paradigma baru tersebut diperlukan un�

tuk menghasilkan civic intelligence, civic parti-

cipation, and civic responsibility dalam konteks 

demokrasi konstitusional Indonesia. 

Sebagai perwujudan citizenship educa-

tion, pembelajaran PKN di perguruan tinggi 

menerapkan pendekatan berbasis proses keil�

muan �HSLVWHPRORJLFDO�VFLHQWL¿F� DSSURDFK�� 

yang menekankan pada strategi dasar pembela�

jaran. Semua itu pada akhirnya harus bermuara 

pada internalisasi dan personalisasi nilai moral 

dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan, dan 

SHUDGDEDQ�XQLYHUVDO��:LQDWDSXUD������������3H�

nilaianya harus bersifat utuh, menyeluruh, holis�

tik, dan dilaksanakan secara terpadu berkelan�

jutan dengan alat tes dan non tes yang menitik 

beratkan pada penilaian nilai moral dalam ke�

KLGXSDQ�VHKDUL�KDUL��

Isu kontroversial adalah semua hal yang 

menimbulkan perbedaan pandangan, pendapat 

GDQ� WDQJJDSDQ�EHUEHGD� �6WUDGOLQJ����������� ,VX�

NRQWURYHUVLDO� VHODOX� EHUNDLWDQ� GHQJDQ� KDO�KDO�

yang sensitif, dapat berdampak politis, sosial 

atau pribadi, yang berkaitan dengan perasaan 

dan pertanyaan tentang nilai atau keyakinan, 

yang membutuhkan pemahaman secara menye�

luruh.

0DQIDDW� SHPEHODMDUDQ� LVX�LVX� NRQWUR�

YHUVLDO� GLNHPXNDNDQ� 3HUU\� ����������� 2[IDP�

��������� GDQ� 5�� :LULDDWPDGMD� ��������� XQWXN�

melatih siswa menghadapi kehidupan sosial 

yang kompleks, dengan kemampuan komuni�

kasi, menanamkan rasa empati, toleran, mampu 

mempengaruhi orang lain, dan kerjasama. Mars 

�����������PHQJHPXNDNDQ�EDKZD�SHPEHODMDUDQ�

LVX�LVX� NRQWURYHUVLDO� SHQWLQJ� XQWXN� PHQFHJDK�

terjadinya kesenjangan dan salah paham, yang 

GDSDW�PHQMXUXV�SDGD�WHUMDGLQ\D�NRQÀLN�

3HPEHODMDUDQ� LVX�LVX� NRQWURYHUVLDO� MXJD�

dimaksudkan untuk mempersiapkan mahasiswa 

sebagai warga negara demokratis yang siap ber�

partisipasi dalam masyarakat majemuk. Melalui 

GLVNXVL� LVX�LVX� NRQWURYHUVLDO�� PDKDVLVZD� DNDQ�

mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 

Mahasiswa juga mendapatkan pengertian yang 

mendalam dari informasi mengenai isu yang 

GLELFDUDNDQ�� 6HODLQ� LWX�� SHPEHODMDUDQ� LVX�LVX�

kontroversial juga dapat mengembangkan keter�

ampilan interpersonal, belajar berkomunikasi se�

cara santun, mendengar, berempati, dan toleran 

terhadap pandangan orang lain yang berbeda.

Alasan epistemology�SHQJHPEDQJDQ�PR�

GHO� SHPEHODMDUDQ� EHUODWDU� LVX�LVX� NRQWURYHUVLDO�

adalah agar pembelajaran PKN beranjak dari 

tradisi citizenship transmission, menjadi UHÀHF-

tive inquiry. Harus diakui memang hingga saat 

ini pembelajaran PKN masih belum dapat me�

menuhi harapan tersebut. Kritik terhadap pem�

EHODMDUDQ�3.1�GLNHPXNDNDQ�'MDKLUL� ����������

yang menyatakan bahwa pembelajaran PKN 

belum utuh (kaffah�� GDODP� KDO� WXQWXWDQ� SHP�

belajaran (substantial, procedural, dan output 

orientation��� 6HQDGD� GHQJDQ� 'MDKLUL�� 6RPDQWUL�

����������� PHQ\DWDNDQ� EDKZD� SHPEHODMDUDQ�

PKN kurang bermakna karena masih indoktrina�

tif dan dominan narrative technique. Demikian 

SXOD� GHQJDQ�:LQDWDSXUD� ��������� PHQ\DWDNDQ�

bahwa harus diakui bahwa PKN di Indonesia 

saat ini bersifat minimalis seyogyanya dikem�

bangkan menjadi PKN yang moderate, sehingga 

berubah dari paradigma education about democ-

racy menjadi education in democracy.

Watak kewarganegaraan secara umum 

diartikan sebagai pedoman bagaimana menjadi 

warga negara yang membantu mengembangkan 

kepercayaan diri untuk dapat berpartisipasi dalam 
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pemerintahan, dan memahami peran, hak, dan 

tanggung jawab yang terkait dengan pemerintah, 

serta menunjukkan cara bersikap terbuka, tole�

ran, dan bertanggung jawab dalam menjalankan 

hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. 

Watak kewarganegaraan juga mengandung si�

IDW�VLIDW� DWDX� NDUDNWHU� \DQJ� KDUXV� GLPLOLNL� ROHK�

setiap warga negara, khususnya warga negara 

muda, untuk mendukung efektivitas partisipasi 

politik, mendukung berfungsinya sistem politik 

yang sehat, serta pengembangan martabat dan 

harga diri bangsa. Hal itu terlihat pada penelitian 

0XUGLRQR� ����������� \DQJ� PHQJLGHQWL¿NDVL�

sikap dan nilai yang harus dikembangkan mela�

lui PKN untuk membangun wawasan global 

warga negara muda meliputi harga diri, empati, 

komitmen terhadap keadilan sosial, menghorma�

ti keragaman, dan keyakinan bahwa antar orang 

terdapat perbadaan.

Watak kewarganegaraan merupakan salah 

VDWX� NRPSHWHQVL� NHZDUJDQHJDUDDQ� \DQJ� SHQ�

ting, di samping pengetahuan kewarganegaraan 

dan keterampilan kewarganegaraan. Patrick 

����������� PHQ\HEXWNDQ� XQVXU�XQVXU� ZDWDN�

NHZDUJDQHJDUDDQ� PHOLSXWL�� (a) promoting the 

FRPPRQ� JRRG�� �E�� DI¿UPLQJ� WKH� FRPPRQ� DQG�

equal humanity and dignity of each person; (c) 

respecting, protecting, and using rights proc-

essed equally by each person; (d) participating 

responsibility in the political/civic life of the 

community; (e) respecting, protecting, and prac-

ticing government by consent of the people;(f) 

supporting and practicing civic virtues. 

Kompetensi watak kewarganegaraan yang 

penting dikembangkan sesuai dengan kondisi 

dan dinamika masyarakat Indonesia saat ini 

DQWDUD�ODLQ�DGDODK�SHUVSHNWLI��KXEXQJDQ�PDV\D�

rakat, peran serta dalam masyarakat, dan sikap 

positif terhadap perbedaan dalam masyarakat 

heterogen atau multikultural. Hal tersebut dalam 

rangka membentuk karakter warga negara muda 

sebagai partisipative and responsible citizens 

atau warga negara yang cerdas dan baik. 

Kemampuan berpikir kritis terhadap per�

bedaan yang sering menjadi penyebab muncul�

Q\D�LVX�LVX�NRQWURYHUVLDO� MXJD�PHUXSDNDQ�VDODK�

satu indikator penting watak atau karakter yang 

selayaknya dikuasai mahasiswa sebagai warga 

negara muda. Sebagaimana harapan yang dike�

mukakan oleh banyak pihak agar keterampilan 

berpikir kritis diperhatikan dalam proses pembe�

lajaran atau dalam bidang studi atau matakuliah 

�+DULV�� ����������� +DVLO� SHQHOLWLDQ� :LGLDVULQL�

��������� PHQ\LPSXONDQ� WHUGDSDW� SHQJDUXK�

SHQJJXQDDQ� PRGHO� SHPEHODMDUDQ� LVX�LVX� NRQ�

WURYHUVLDO�NHELMDNDQ�SXEOLN�WHUKDGDS�NHWHUDPSLO�

an berpikir kritis. Dengan demikian, penguatan 

watak kewarganegaraan mahasiswa tidak dapat 

dilepaskan juga dengan upaya meningkatkan 

dan melatih kemampuan berpikir ktitis dalam 

PHQDQJJDSL� SHUEHGDDQ� \DQJ� DGD� GL� PDV\DUD�

kat heterogin dan multikultural yang potensial 

berkembang menjadi isu kontroversial.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan peneli�

WLDQ�LQL�DGDODK�XQWXN�����PHQJHPEDQJNDQ�PRGHO�

SHPEHODMDUDQ�EHUODWDU�LVX�LVX�NRQWURYHUVLDO�\DQJ�

layak sebagai penguatan watak kewarganega�

UDDQ�PDKDVLVZD��GDQ�����PHQJHWDKXL�HIHNWLYLWDV��

PRGHO� SHPEHODMDUDQ� EHUODWDU� LVX�LVX� NRQWURYHU�

sial sebagai penguatan watak kewarganegaraan 

mahasiswa.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis peneli�

tian dan pengembangan dengan model peneli�

tian dan pengembangan pendidikan yang dikem�

EDQJNDQ�ROHK�%RUJ�GDQ�*DOO�������������/RNDVL�

penelitian di Universitas Nusantara PGRI Kediri, 

dengan subjek penelitian mahasiswa yang sedang 

menempuh matakuliah PKN dari program studi 

Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan, Mana�

jemen fakultas Ekonomi, Keperawatan fakultas 

Ilmu Kesehatan, dan Sistem Informasi fakultas 

Teknik yang ditetapkan secara purposive. 

Secara umum, tahapan penelitian ini 

dibagi menjadi tiga, yaitu studi pendahuluan, 

pengembangan model, dan validasi model. Studi 

pendahuluan dilaksanakan dengan studi literatur, 

analisis deskriptif terhadap dokumen perangkat 

pembelajaran, dan wawancara. Pengembangan 

model dilaksanakan melalui FGD, berdasar�

kan data hasil observasi dan lembar penilaian. 

Validasi model dilaksanakan dengan uji coba 

lapangan dengan teknik kuasi eksperimen. Data 

diperoleh lewat tes dan dianalisis dengan te�

NQLN�VWDWLVWLN�XML�EHGD��W�WHV���.ULWHULD�HIHNWLYLWDV�

model yang dikembangkan mengacu pada hasil 

analisis statistik dengan uji beda mean tersebut 

GHQJDQ� VLJQL¿NDQVL� ������ 0RGHO� SHPEHODMDUDQ�

yang dikembangkan dikatakan efektif jika ada 

SHUEHGDDQ� \DQJ� VLJQL¿NDQ� DQWDUD� PDKDVLVZD�

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol 

�S���������
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Gambar 1. Desain Eksperimen Validasi 

Model

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan menghasilkan dua 

KDO��\DLWX�����DQDOLVLV�NHEXWXKDQ�SHQJHPEDQJDQ�

PRGHO� SHPEHODMDUDQ� EHUODWDU� LVX�LVX� NRQWURYHU�

sial sebagai penguatan watak kewarga negaraan 

PDKDVLVZD��GDQ�����GHVNULSVL�SUR¿O�PRGHO�SHP�

EHODMDUDQ� EHUODWDU� LVX�LVX� NRQWURYHUVLDO� VHEDJDL�

penguatan watak kewarga negaraan mahasiswa.

Analisis kebutuhan menghasilkan empat 

hal, yaitu analisis isi/kompetensi mata kuliah, 

analisis karakter mahasiswa, analisis dokumen 

perangkat pembelajaran, dan analisis kesiapan 

GRVHQ�� .HVLPSXODQ� SRNRN� KDVLO� DQDOLVLV� NHEX�

tuhan pengembangan model pembelajaran ber�

ODWDU�LVX�LVX�NRQWURYHUVLDO�VHEDJDL�SHQJXDWDQ�ZD�

tak kewarganegaraan mahasiswa, adalah perlu 

adanya integrasi semua komponen pembelajaran 

melalui penerapan model pembelajaran yang 

dirancang khusus, yang sesuai dengan karakter�

istik matakuliah PKN.

'HVNULSVL�SUR¿O�PRGHO�SHPEHODMDUDQ�EHU�

ODWDU�LVX�LVX�NRQWURYHUVLDO�PHQJKDVLONDQ������GH�

VDLQ�SHUHQFDQDDQ�� VLQWDJPDWLN��GDQ�GHVDLQ�HYD�

OXDVL� SURVHV� GDQ� KDVLO� SHPEHODMDUDQ�� 3HQJHP�

bangan desain perencanaan, sintakmatik, dan 

desain evaluasi berdasarkan pada embrio model 

yang diadopsi dari model pembelajaran IKKP 

´,VX�LVX� .RQWURYHUVLDO� .HELMDNDQ� 3XEOLN´� �6X�

U\DQWR�� ����������� 0RGHO� LQL� GLNHPEDQJNDQ�

GHQJDQ� GLLQVSLUDVL� ROHK� WLJD�PRGHO�� \DLWX��PR�

del Jurisprudential Inquiry� �'�2OLYHU��6KDYHU���

model Project Citizens��&&(���GDQ�PRGHO�Values 

Analysis��)UDHQNHO���

Model Jurisprudential Inquiry adalah mo�

del yang dimaksudkan untuk membantu siswa 

EHODMDU�EHUSLNLU�VHFDUD�VLVWHPDWLV�PHQJHQDL�LVX�

isu kontemporer. Project Citizens adalah suatu 

instructional treatment yang berbasis masalah 

XQWXN� PHQJHPEDQJNDQ� SHQJHWDKXDQ�� NHFDNDS�

an, dan watak kewarga negaraan demokratis 

yang memungkinkan dan mendorong keikutser�

taan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil. 

Pendekatan analisis nilai merupakan model pen�

GHNDWDQ�SHQGLGLNDQ�QLODL��\DQJ�PHPEHULNDQ�SH�

nekanan pada perkembangan kemampuan siswa 

untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis 

PDVDODK� \DQJ� EHUKXEXQJDQ� GHQJDQ� QLODL�QLODL�

sosial.

'HVDLQ� DZDO� SHUHQFDQDDQ�PRGHO� SHPEH�

ODMDUDQ�EHUODWDU� LVX�LVX�NRQWURYHUVLDO�SDGD�SULQ�

VLSQ\D� ÀHNVLEHO�� GDQ� PHQJDFX� SDGD� NHELDVDDQ�

yang selama ini sudah dilakukan dosen di Uni�

versitas Nusantara PGRI Kediri. Draft awal 

evaluasi pembelajaran pada dasarnya mengacu 

pada evaluasi proses dan hasil. Oleh karena itu, 

pengembangan evaluasi pembelajaran meng�

gunakan prosedur dan teknik nontes. Evaluasi 

pembelajaran yang digunakan dalam pembela�

MDUDQ� LVX�LVX�NRQWURYHUVLDO� WLGDN�KDQ\D�GLRULHQ�

tasikan untuk keberhasilan penguasaan materi, 

PHODLQNDQ�WHUGDSDW�MXJD�DVSHN�DVSHN�ODLQ��\DLWX�

SHQJHPEDQJDQ� NHPDPSXDQ� GDVDU�� SHQJHP�

bangan sikap, dan pengembangan keterampilan 

WHUNDLW�LVX�LVX�NRQWURYHUVLDO��

Pengembangan Model

Berdasarkan draft model yang telah disu�

sun, selanjutnya dilakukan pengujian model ter�

EDWDV�\DQJ�WHUGLUL�DWDV�WLJD�EDJLDQ��\DLWX�����XML�

YDOLGDVL� DKOL�SUDNWLVL�� ���� XML� ODSDQJDQ� WHUEDWDV��

GDQ�����XML�ODSDQJDQ�SHUOXDVDQ�

Uji validasi ahli/praktisi dimaksudkan un�

tuk menguji kelayakan teoritik dan metodologik 

GUDIW�PRGHO��3HQLODLDQ�GLXWDPDNDQ�SDGD�UXPXV�

an tujuan, sintakmatik, dan prosedur evaluasi. 

Hasil uji validasi ahli/praktisi pada dasarnya 

PHQ\DWDNDQ�PRGHO�SHPEHODMDUDQ�EHUODWDU�LVX�LVX�

kontroversial dapat digunakan untuk penguatan 

watak kewarganegaraan mahasiswa. Namun ter�

dapat catatan yang perlu diperhatikan, yaitu pada 

sistem evaluasinya. Mengingat aspek yang dini�

lai adalah aspek nonkognitif, maka disarankan 

SHQLODLDQ� EHQDU�EHQDU� WHSDW�� PHQJJXQDNDQ� DODW�

SHQLODLDQ�QRQ�WHV�\DQJ�VHVXDL��

Deskripsi sintakmatik Model Pembela�

MDUDQ�EHUODWDU�LVX�LVX�.RQWURYHUVLDO�VHFDUD�VLQJ�

kat sebagai berikut.

Model ini ditujukan untuk membantu sis�

ZD�GDODP�PHQDQJJDSL�LVX�LVX�NRQWURYHUVLDO�\DQJ�

berkembang di masyarakat, mengembangkan 

kemampuan pesepsi, emosi, komunikasi, berpi�

kir kritis, sikap positif dan keyakinan terhadap 

>

>

3HQJHPEDQJDQ�0RGHO�3HPEHODMDUDQ�%HUODWDU�,VX�.RQWURYHUVLDO�6HEDJDL�3HQJXDWDQ�:DWDN�.HZDUJDQHJDUDDQ�0DKDVLVZD
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suatu isu, serta untuk mencegah berkembangnya 

sikap dan tindakan anarkhis. 

Asumsi dasar pengembangan modelnya 

karena siswa adalah warga negara muda yang 

harus dipersiapkan menjadi warga negara dan 

warga dunia yang demokratis, siap dan tanggap 

dalam menghadapi tantangan sesuai dinamika 

tuntutan perkembangan dan kondisi zaman. 

/DQJNDK�ODQJNDK� SHPEHODMDUDQ\D� PHOL�

SXWL� HQDP� WDKDS�� \DLWX� WDKDS� ��� RULHQWDVL� LVX��

WDKDS���� LGHQWL¿NDVL� �QLODL��� WDKDS���� HNVSORUDVL�

�QLODL�VLNDS���WDKDS����PHPSHUWHQWDQJNDQ��QLODL���

WDKDS����HNVSUHVLNDQ��SHUDVDDQ���GDQ�WDKDS����UH�

ÀHNVL�

Sistem sosial model ini adalah adanya 

NHWHUOLEDWDQ� PDKDVLVZD� VHFDUD� ¿VLN� GDQ� SVLNLV�

dalam pembelajaran, merangsang keaktifan ma�

hasiswa dan saling berkomunikasi timbal balik, 

melatih keterampilan berbicara dan menyam�

paikan pendapat, dan melatih keterampilan ber�

¿NLU�NWLWLV�NUHDWLI�

Sistem pendukung model ini tidak memer�

lukan peralatan dan sarana pembelajaran yang 

khusus. Prinsp reaksinya dosen/guru harus dapat 

menciptakan dan menjaga suasana pembelajaran 

yang demokratis, menyenangkan, dan dinamis, 

namun tetap fokus pada pencapaian tujuan.

Dampak instruksionalnya adalah untuk 

menguatkan watak kewarganegaraan, dengan 

LQGLNDWRU�\DLWX�����NHVRSDQDQ������HPSDWL������NH�

SHPLPSLQDQ�� ���� SHUVSHNWLI�� ���� KXEXQJDQ�PD�

V\DUDNDW������SHUDQ�GDODP�KXEXQJDQ�PDV\DUDNDW��

GDQ�����VLNDS�PXOWLNXOWXU��'DPSDN�SHQJLULQJQ\D�

mahasiswa memiliki kemampuan pesepsi, emo�

si, komunikasi, berpikir kritis, sikap positif dan 

keyakinan terhadap suatu isu, serta kemampuan 

mencegah berkembangnya sikap dan tindakan 

anarkhis.

Uji lapangan terbatas dimaksudkan untuk 

mengembangkan draft awal model, terutama 

DVSHN� NHWHUODNVDQDDQ� ODQJNDK�ODQJNDK� SHPEH�

lajaran yang bertujuan untuk menyempurnakan 

NHJLDWDQ� VHWLDS� WDKDSDQ� DWDX� ODQJNDK�ODQJNDK�

pembelajaran dan membiasakan dosen dengan 

tahapan tersebut. Uji lapangan terbatas dilak�

sanakan sebanyak dua kali, dengan sasaran ma�

hasiswa berbeda, yaitu pada prodi Keperawatan 

GDQ�6LVWHP�,QIRUPDVL��6HWLDS�VHOHVDL�VDWX�WDKDS�

DQ� GLODNXNDQ� SHUEDLNDQ� GDQ�PRGL¿NDVL� KDO�KDO�

yang perlu dilakukan perbaikan.

Kesimpulan dari hasil uji lapangan terba�

tas adalah draft model dapat dilaksanakan sesuai 

tahapan dan sintakmatik, namun perlu diper�

KDWLNDQ� EHEHUDSD� KDO�� \DLWX�� SHUWDPD�� NHVLDSDQ�

mahasiswa sangat menentukan kelancaran pro�

ses pembelajaran, karena model ini mensyarat�

kan peran aktif pada mahasiswa. Kedua, dosen 

harus dapat menciptakan dan menjaga suasana 

pembelajaran yang demokratis, untuk memberi 

kesempatan mahasiswa menyampaikan ekspresi 

perasaan secara bebas, karena ekspresi perasaan 

ini akan menjadi indikator penting watak kewar�

ga negaraan mahasiswa. Ketiga, untuk mendu�

kung kelancaran setiap tahapan pembelajaran, 

dibutuhkan sarana pendukung berupa LKS (stu-

dent worksheets���

Pengembangan LKS dilakukan dengan 

PHPSHUKDWLNDQ� ODQJNDK�ODQJNDK� SHPEHODMDUDQ�

LKS dibuat dalam dua bentuk, LKS yang di�

kerjakan secara kelompok dan individu. LKS 

kelompok dimaksudkan untuk mengakomoda�

VL� SULQVLS�SULQVLS� SHPEHODMDUDQ� NRRSHUDWLI�� VH�

dangkan LKS individual dimaksudkan untuk 

mengakomodasi kebutuhan belajar individual. 

Tujuan utama penggunaan LKS adalah untuk 

merangsang keaktifan mahasiswa, dan mem�

batasi dominasi guru atau dosen. Melalui LKS, 

setiap tahapan pembelajaran sudah ditentukan 

kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa, se�

hingga pembelajaran lebih fokus dan terarah. 

Dengan adanya LKS, dosen juga tidak perlu lagi 

menjelaskan, sehingga tidak ada kesan dosen 

mendominasi kelas.

Uji lapangan perluasan dilakukan pada 

PDKDVLVZD�).,3�SURGL�3HQGLGLNDQ�%LRORJL��GH�

ngan dua kali observasi dengan materi Negara 

dan Konstitusi. Berikut ini hasil observasi wa�

tak kewarga negaraan mahasiswa, sebagaimana 

disajikan dalam tabel 1.

1LODL� UDWD�UDWD� KDVLO� REVHUYDVL� ZDWDN� NH�

warganegaraan kesatu dan kedua menunjukkan 

KDVLO�UHODWLI�EDLN��\DLWX�������GDQ��������UHUDWD�

Q\D���������

Tabel 1. Hasil Observasi Watak Kewargane-

garaan Uji Luas

Indikator

Observasi

Uji coba
Rerata

Ke-1 Ke-2

Kesopanan

Empati

Kepemimp.

Perspektif

Hub. Masyarakat

Peran dlm. Masy.

Sikap multikultur

����

����

����

����

66.7

����

����

����

����

����

66.7

����

66.7

����

61.1

����

����

����

�����

����

�����

Rerata 71.59 71.75 71.67
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Gambar 2. Perbandingan Watak 

Kewarganegaraan Mahasiswa

Pembahasan 

Hakikat paradigma baru Pendidikan Ke�

warga negaraan sebagaimana telah dikemuka�

kan sebelumnya, sesungguhnya juga memfokus�

kan pada pembentukan peserta didik memiliki 

kesadaran menjadi civil society, atau masyarakat 

madani, dengan cara memberdayakan warga ne�

gara melalui pendidikan agar berpartisipasi aktif 

dalam pemerintahan yang demokratis. Termasuk 

didalamnya adalah mengembangkan watak atau 

karakter kewarga negaraan, di samping pengeta�

huan dan keterampilan kewarga negaraan.

0RGHO�SHPEHODMDUDQ�EHUODWDU�LVX�LVX�NRQ�

troversial yang diimplementasikan pada mata�

kuliah PKN terbukti efektif sebagai penguatan 

watak kewarga negaraan mahasiswa. Watak 

kewarga negaraan merupakan salah satu unsur 

kompetensi kewarga negaraan multikultural, 

yang menggambarkan karakter kewarganegraan 

seseorang dalam konteks masyarakat demokra�

tis, heterogin dan multikultur. Watak kewarga 

negaraan adalah karakter publik maupun pri�

vat yang penting bagi pemeliharaan dan peng�

embangan demokrasi konstitusional (Branson, 

���������� 4XLJOH\� ���������� ZDWDN� NHZDUJD�

negaraan adalah sikap dan kebiasaan berpikir 

warga negara yang menopang fungsi sosial yang 

sehat dan jaminan kepentingan umum dari sis�

tem demokrasi.

Validasi Model

Uji validasi dilakukan menggunakan de�

sain eksperimen postest-only control design, 

dengan subyek mahasiswa di empat program 

studi, yaitu Pendidikan Biologi, dan Manajemen 

VHEDJDL�NHORPSRN�HNVSHULPHQ��SURGL�.HSHUDZDW�

an dan prodi Sistem Informasi sebagai kelompok 

kontrol. Sebelum dilakukan eksperimen terlebih 

dahulu dilakukan randomisasi untuk meyakin�

kan bahwa kedua kelompok memiliki karakte�

ristik yang tidak berbeda. 

Eksperimen dilakukan dengan materi Hak 

Asasi Manusia & Hak Kewajiban Warga negara 

Indonesia. Observasi watak kewarga negaraan 

dilakukan selama pembelajaran berlangsung. 

Data statistika deskriptif hasil observasi watak 

kewarga negaraan kedua kelompok disajikan 

SDGD�7DEHO����3HUEDQGLQJDQ�VNRU�KDVLO�REVHUYDVL�

watak kewarganegaraan mahasiswa disajikan 

SDGD�*DPEDU���

Tabel 2. Data Deskriptif Watak Kewargane-

garaan

Klp. Eksp. Klp. Kont.

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Range

Sum

�������

�������

66.70

�������

������

�����

�������

�������

66.7000

66.70

��������

�������

�����

������

Untuk membuktikan efektivitasnya sela�

njutnya dilakukan uji beda mean, dengan rumus 

XML�W�DQWDU�NHORPSRN��VHEDJDLPDQD�GLVDMLNDQ�SDGD�

7DEHO����+DVLOQ\D�GLNHWDKXL�QLODL�VLJQL¿NDQVL��S��

 � ������\DQJ�EHUDUWL� VLJQL¿NDQ��$UWLQ\D�PRGHO�

SHPEHODMDUDQ� EHUODWDU� LVX�LVX� NRQWURYHUVLDO� WHU�

bukti efektif untuk penguatan watak kewarga 

negaraan mahasiswa.

Tabel 3. Hasil uji beda Mean

W�WHVW�IRU�(TXDOLW\�RI�0HDQV

t df 6LJ�����WDLOHG� Mean Difference Std. Error Difference
����&RQ¿GHQFH�Interval of 

the Difference

Lower Upper

����� �� ���� �������� ������� ������� ��������

����� ������ ���� �������� ������� ������� ��������

3HQJHPEDQJDQ�0RGHO�3HPEHODMDUDQ�%HUODWDU�,VX�.RQWURYHUVLDO�6HEDJDL�3HQJXDWDQ�:DWDN�.HZDUJDQHJDUDDQ�0DKDVLVZD
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Kompetensi watak kewarga negaraan 

\DQJ�KDUXV� GLNHPEDQJNDQ�SDGD�PDKDVLVZD� VH�

suai dengan hasil studi pendahuluan penelitian 

LQL� DGDODK�� NHDGDEDQ� �civility��� HPSDWL�� VLNDS�

NHSHPLPSLQDQ��SHUVSHNWLI��SDQGDQJDQ��KXEXQJ�

an masyarakat, peran dalam masyarakat, serta 

sikap positif terhadap masyarakat heterogin dan 

multikultur. Tujuh kompetensi tersebut dalam 

SHQJHPEDQJDQ\D�KDUXV�PHUXSDNDQ�VDWX�NHXWXK�

an, dan saling melengkapi.

Keadaban atau civility adalah ketinggian 

WLQJNDW� NHFHUGDVDQ� ODKLU� EDWLQ�� NHVRSDQVDQWXQ�

an atau dapat diartikan kebaikan budi pekerti. 

Pengembangan kompetensi keadaban pada ma�

hasiswa saat ini memiliki alasan normatif yang 

semakin kuat. Indikasi melemahnya pemahaman 

GDQ� SHQJDPDODQ� QLODL�QLODL� OXKXU� EDQJVD� SDGD�

generasi muda semakin hari semakin terasa.

 Empati adalah kemauan menolong orang 

lain, atau merasakan emosi yang dirasakan orang 

lain. Kompetensi ini penting dikembangkan 

karena modernisasi saat ini telah terbukti men�

jadikan hubungan antar manusia semakin tran�

saksional. Modernisasi kini telah menghasilkan 

SULEDGL�SULEDGL� \DQJ� LQGLYLGXDOLV�� WLGDN� SHGXOL�

dan acuh terhadap sesama. 

Sikap kepemimpinan adalah cara dalam 

PHPSHQJDUXKL� RUDQJ� ODLQ�� DWDX� DQJJDSDQ� SH�

mimpin terhadap yang dipimpin. Kompetensi ini 

mengajarkan untuk memahami kondisi dan ka�

rakteristik masyarakat Indonesia yang heterogin 

GDQ�PXOWLNXOWXU��6LIDW�VLIDW�NHSHPLPSLQDQ�KDUXV�

GLNHPEDQJNDQ�EHUGDVDU�QLODL�QLODL�\DQJ�PHQMXQ�

jung tinggi perbedaan dalam semangat persatuan 

dalama keberagaman tersebut.  

Pandangan atau perspektif adalah sudut 

pandang atau cara pandang terhadap masyarakat, 

bangsa dan negaranya. Kompetensi ini menga�

jarkan cara pandang terhadap bangsa Indonesia, 

EDLN� VHFDUD�¿VLN�PDXSXQ�VRVLDOQ\D��3DQGDQJDQ�

terhadap diri dan lingkungannya, sebagimana 

diajarkan dalam konsepsi Wawasan Nusantara.

Hubungan masyarakat adalah kemampuan 

memahami, dapat menerima kenyataan, dan ke�

sadaran untuk melakukan hubungan dengan 

masyarakat. Kompetensi ini melatih dan mem�

bimbing mahasiswa untuk bersikap tanggap, 

kritis, peduli dan memiliki kepekaan terhadap 

PDVDODK�PDVDODK� \DQJ� DGD� GL� PDV\DUDNDWQ\D��

Kompetensi ini juga akan menghindarkan maha�

siswa sebagai generasi muda dari sikap apatis, 

acuh, dan tidak peduli terhadap permasalahan 

yang ada di masyarakat dan bangsanya.

 Peran serta dalam masyarakat adalah ke�

mauan dan keaktifan untuk berperanserta dalam 

GLQDPLND�GDQ�SHUPDVDODKDQ�\DQJ�DGD�GL�PDV\D�

rakatnya. Kompetensi ini akan menjadikan ma�

hasiswa tidak saja menjadi pengamat, melainkan 

menjadi pelaku, dinamisator dan fasilitator ke�

majuan dalam masyarakatnya. 

 Sikap terhadap masyarakat heterogin 

dan multikultural adalah pandangan terhadap 

NHQ\DWDDQ��NHEHUDGDDQ��GDQ�GLQDPLND�PDV\DUD�

kat yang majemuk. Kompetensi ini akan mem�

bimbing mahasiswa menyadari betapa kesa�

daran akan perbedaan itu menjadi hal yang biasa 

dalam masyarakat heterogin dan multikultur. 

Mahasiswa akan memiliki kesadaran bahwa ker�

agaman adalah suatu kenyataan, namun didalam 

keragaman tuga tersimpan potensi kerawanan.

Hal tersebut sesuai dengan harapan dan 

paradigma transformasi pendidikan dalam per�

SHNWLI� PXOWLNXOWXUDO� XQWXN� VROXVL� NRQÀLN�� 6H�

EDJDLPDQD�GLNHPXNDNDQ�8QZDQXOODK�����������

tujuan pendidikan multikultural dalam konteks 

PHPLQLPDONDQ�NRQÀLN�DGDODK�XQWXN�PHPEDQWX�

SHVHUWD�GLGLN������PHPDKDPL�ODWDU�EHODNDQJ�GLUL�

GDQ�NHORPSRN�GDODP�PDV\DUDNDW������PHQJKRU�

mati dan mengepresiasi kebhinekaan budaya 

GDQ�VRVLRKLVWRULN�HWQLN������PHQ\HOHVDLNDQ�VLNDS�

etnosentik dan penuh prasangka (prejudice���

���� PHPDKDPL� IDNWRU�IDNWRU� VRFLDO�� HNRQRPL��

psikologi, dan historis yang menyebabkan ter�

jadinya polarisasi etnik, ketimpangan dan ket�

HUDVLQJDQ�� ����PHQLQJNDWNDQ�NHPDPSXDQ�PHQ�

JDQDOLVLV� VHFDUD� NULWLV� PDVDODK�PDVDODK� UXWLQ�

GDQ�LVX�LVX�PHODOXL�SURVHV�\DQJ�GHPRNUDWLV������

mengembangkan jatidiri yang bermakna bagi se�

mua orang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan sim�

SXODQ� SHQHOLWLDQ� 6DPVXUL� GDQ� 0DU]XNL� �������

����EDKZD�SHPELQDDQ�NDUDNWHU�NHZDUJDDQ�PXO�

tikultural dalam program kurikuler di MA tam�

pak ditekankan pada matapelajaran Pendidikan 

.HZDUJDQHJD�UDDQ�VHVXDL�NXULNXOXP�������VHUWD�

Pendidikan Pancasila dan Kewargenaraan sesuai 

NXULNXOXP� ������ +DVLO� SHQHOLWLDQ�$KPDG� 0X�

KLEELQ�GDQ�6XPDUGMRNR����������PHQ\LPSXONDQ�

bahwa model pembelajaran PKn berbasis isu 

NRQWURYHUVLDO�GL�PHGLD�PDVVD�\DQJ�GLPRGL¿NDVL�

dengan active learning terbukti sangat strategis 

meningkatkan sikap demokrasi mahasiswa dan 

implikasinya bagi masyarakat madani. Sikap 
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demokratis maknanya sama dengan sikap posi�

tif terhadap masyarakat heterogin. Hal tersebut 

semakin menemukan alasan yang dapat diyakin�

kan dengan maraknya berita bohong (hoax) yang 

sering dan sangaja disebarkan melalui media so�

VLDO� DNKLU�DNKLU� LQL�� 0HPELDVDNDQ� GDQ� PHODWLK�

mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap sum�

ber, merupakan kompetensi watak kewarga ne�

garaan yang juga dikembangkan melalui model 

SHPEHODMDUDQ�LVX�LVX�NRQWURYHUVLDO��

Model pembelajaran isu kontroversial 

juga memenuhi sebagai pembelajaran untuk 

SHPED�QJXQDQ�ZDWDN� EDQJVD� �nation and cha-

racter building��� 3HPLOLKDQ� PDWHUL� DWDX� WRSLN�

yang menjadi isu kontroversial mencerminkan 

kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap 

NHQ\DWDDQ� \DQJ� WHUMDGL� GL� PDV\DUDNDW�� EDQJVD�

nya, bahkan dunia. Kemampuan untuk melihat 

GDQ�PHQGHNDWL�PDVDODK�VHEDJDL�DQJJRWD�PDV\D�

rakat global merupakan salahsatu kompetensi 

warga negara multidimensional sebagaimana 

GLNHPXNDNDQ�&RJDQ�	�'HUULFRW�������������

Watak kewarga negaraan mengandung un�

sur perspektif hubungan masyarakat dan partisi�

pasi atau peran serta dalam masyarakat terutama 

dalam masyarakat Indonesia yang heterogin dan 

multikultur. Untuk itu diperlukan kemampuan 

mengembangkan empati terhadap berbagai pan�

dangan di masyarakat yang rawan memicu kon�

ÀLN��0RGHO�SHPEHODMDUDQ�EHUODWDU�LVX�LVX�NRQWUR�

versial secara teoritis memiliki tiga keunggulan, 

\DLWX� ���� PHODWLK� SHPHFDKDQ� PDVDODK�PDVDODK�

sosial kontroverisal, terutama yang potensial 

PHPLFX�WHUMDGLQ\D�NRQÀLN������PHODWLK�EHUSLNLU�

kritis, mempertimbangkan berbagai resiko atas 

VHEXDK�NRQWURYHUVL��GDQ�����OHELK�PHQJXWDPDNDQ�

proses daripada hasil, karena pembelajaran isu 

kontroversial dirancang sebagai pembelajaran 

pendidikan nilai. 

Kompetensi sikap terhadap masyarakat 

multikultural dapat juga dilakukan melalui pen�

didikan multikultural. Dengan pendidikan mul�

tikultural, lembaga pendidikan menjadi lahan 

untuk menghapus prasangka, dan sekaligus un�

tuk melatih dan membangun karakter peserta 

didik agar mampu bersikap demokratis, humanis 

dan pluralis. Ada dua hal yang perlu dilakukan 

dalam pembangunan pendidikan multikultural 

GL� VHNRODK�� \DLWX�� SHUWDPD�� PHODNXNDQ� GLDORJ�

dengan menempatkan setiap peradaban dan ke�

budayaan yang ada pada posisi sejajar. Kedua, 

mengembangkan toleransi untuk memberikan 

NHVHPSDWDQ� PDVLQJ�PDVLQJ� NHEXGD\DDQ� VDOLQJ

memahami. Toleransi di sini tidak hanya pada 

tataran konseptual, melainkan juga pada teknik 

operasionalnya. Pendidikan multikultur bahkan 

diperlukan di tingkat lokal dan daerah, untuk 

mengembangkan kearifan lokal, tenggangrasa, 

saling menghargai, kerukunan, dan toleransi,

demi keutuhan kebangsan Indonesia, serta 

PHQFHJDK�WHUMDGLQ\D�NRQÀLN�DQWDU�EXGD\D��$PL�

ULQ�������������

Dampak pengiring model pembelajaran 

isu kontroversial yaitu mahasiswa memiliki ke�

mampuan pesepsi, emosi, komunikasi, berpikir 

kritis, sikap positif dan keyakinan terhadap suatu 

isu, serta kemampuan mencegah berkembang�

nya sikap dan tindakan anarkhis. Persepsi adalah 

anggapan positif bahwa perbedaan adalah hal 

biasa dalam masyarakat demokratis yang hete�

rogin. Emosi adalah kemampuan mengendalikan 

perasaan, sikap dan tindakan terhadap perbedaan 

pandangan dan pendapat yang selalu terjadi di 

masyarakat. Etika komunikasi adalah kemampu�

an menyampaikan gagasan, ide, pendapat deng�

DQ�FDUD�FDUD�\DQJ�VDQWXQ��%HUSLNLU�NULWLV�DGDODK�

kemampuan untuk menelaah suatu masalah dari 

EHUEDJDL� VXGXW�SDQGDQJ�� WLGDN�KDQ\D�GDUL�SHUV�

pektif pribadi melainkan dari sudut pandang 

orang lain yang lebih luas. Sikap positif dan 

NH\DNLQDQ�WHUKDGDS�VXDWX�LVX��DGDODK�SHPDKDP�

an mahasiswa atas sebuah isu, yang tidak harus 

ditanggapi secara berlebihan dan emosional. Ke�

mampuan mencegah berkembangnya sikap dan 

tindakan anarkhis adalah kemampuan mahasiswa 

untuk mengendalikan emosi dan tindakan yang 

GDSDW�PHQJDUDK� WHUMDGLQ\D�NRQÀLN� GDQ�EHQWURN�

¿VLN�\DQJ�GLVHEDENDQ�SHUEHGDDQ�SDQGDQJDQ�DWDV�

sebuah isu.  

0RGHO� SHPEHODMDUDQ� LQRYDWLI� XQWXN� SH�

nguatan watak kewarga negaraan semakin me�

miliki makna strategis pada saat ini karena fak�

WDQ\D� LVX�LVX� NRQWURYHUVLDO� EHUODWDU� VXNXLVPH��

DJDPD�� UDV�� GDQ� DQWDU� JRORQJDQ� �6$5$�� \DQJ�

EHUNHPEDQJ�PHODOXL�PHGLD�VRVLDO�DNKLU�DNKLU�LQL�

VHPDNLQ� Q\DWD� PHQMDGL� SHQ\HEDE� LQ�WROHUDQVL��

NHUHWDNDQ�KXEXQJDQ�DQWDU�ZDUJD�QHJDUD��GDQ�EDK�

kan dapat menjadi pemicu disintegrasai bangsa. 

6HEDJDLPDQD�KDVLO�SHQHOLWLDQ�6XXG����������PH�

nyatakan bahwa kecenderungan menggunakan 

isu kontroversial dalam kelas dilakukan karena 

WRSLNQ\D�DNWXDO��������PHQDULN��������UHOHYDQ�

�������0DQIDDWQ\D�SHPEHODMDUDQ�PHQMDGL�OHELK�

3HQJHPEDQJDQ�0RGHO�3HPEHODMDUDQ�%HUODWDU�,VX�.RQWURYHUVLDO�6HEDJDL�3HQJXDWDQ�:DWDN�.HZDUJDQHJDUDDQ�0DKDVLVZD
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NRQWHNVWXDO� ������� EHUSRWHQVL� PHQLQJNDWNDQ�

SDUWLVLSDVL�VLVZD��������SHPEDKDVDQ�EHUSRWHQVL�

OHELK�PHQDULN�GDQ�WLGDN�MHQXK��������EHUSRWHQVL�

mengembangkan semangat toleransi dan saling 

SHQJHUWLDQ��������GDQ�EHUSRWHQVL�PHQJHPEDQJ�

NDQ� GLDORJ� ������� 6LPSXODQ� KDVLO� SHQHOLWLDQ�

+DQXUDZDQ������������PHQ\DWDNDQ�EDKZD�PD�

hasiswa memiliki sikap favourable atau setuju 

WHUKDGDS� SHQJJXQDDQ� PHWRGH� GLVNXVL� LVX�LVX�

kontroversial dalam perkualiahan. Sikap terse�

but didasarkan atas evaluasi subyektif maha�

VLVZD�WHUKDGDS�SHQJHWDKXDQ�WHQWDQJ�LVX�LVX�NRQ�

troversial, pengembangan kemampuan berpikir 

NULWLV��GDQ�PDQIDDW�GLVNXVL�LVX�LVX�NRQWURYHUVLDO��

\DQJ� GDSDW�PHPLFX� WLPEXOQ\D� NRQÀLN�� EDKNDQ�

kekerasan. 

Jika model pembelajaran isu kontroversial 

dianggap sebagai model pembelajaran nilai, maka 

saat ini terbukti adanya fakta yang menguatkan 

akan pentingnya pendidikan berbasis nilai (va-

lue based��� 6HEDJDLPDQD� GLNHPXNDNDQ� 6WDKO�

���������� EDKZD� SHPEHODMDUDQ� DNDQ� EHUPDNQD�

jika berbasis nilai, sudah terjawab dengan model 

pembelajaran isu kontroversial. Kenyataanya di 

masyarakat saat ini sering terjadi paradoks yaitu 

NHVHQMDQJDQ� DQWDUD�PXDWDQ� QLODL� GDODP� DWXUDQ�

aturan normatif formal konstitusional dengan 

realitas sosial, budaya, politik, ideologi, bahkan 

agama. Melalui pendidikan berbasis nilai damp�

ak paradok tersebut yang cenderung mengarah 

PHQMDGL�NRQÀLN�GDQ�NHNHUDVDQ�¿VLN� VHWLGDNQ\D�

dapat diminimalkan. 

PENUTUP

Penelitian ini berhasil mengembangkan 

PRGHO� SHPEHODMDUDQ� EHUODWDU� LVX�LVX� NRQWURYHU�

sial untuk penguatan watak kewarga negaraan 

mahasiswa. Pada tahap studi pendahuluan ber�

KDVLO� PHQJLGHQWL¿NDVL� WXMXK� XQVXU� NRPSHWHQVL�

watak kewarga negaraan yang harus dikembang�

kan dalam masyarakat demokratis yang multi�

NXOWXU��\DLWX��NHVRSDQDQ��HPSDWL��NHSHPLPSLQDQ��

perspektif, hubungan masyarakat, peran dalam 

masyarakat, dan sikap terhadap masyarakat mu�

tikultur. Pada tahap validasi model dapat mem�

buktikan efektivitas model pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan hasil uji statistik 

dengan nilai t
��KLWXQJ

� ��������GHQJDQ�VLJQL¿NDQVL�
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