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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data tentang upaya revitalisasi nilai-

nilai menghargai perbedaan melalui Model Pembelajaran Jurisprudential 

Inquiry. Kekhawatiran masyarakat akan semakin meningkatnya perpecahan 

masyarakat, dibutuhkan revitalisasi nilai menghargai perbedaan sebagai upaya 

penanaman rasa kesatuan dan persatuan. Pendidikan menjadi ujung tombak 

awal pembentukan karakter warganegara melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan. Proses pembelajaran dan penilaian dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan sekarang ini lebih menekankan pada dampak instruksional 

(instructional effects) yang terbatas pada penguasaan materi (content mastery) 

dan hanya menekankan pada dimensi kognitif sehingga diperlukan model 

pembelajaran Jurisprudential Inquiry. Penelitian kualitatif ini menggunakan 

metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Jurisprudential Inquiry sebagai alternatif pembelajaran dapat 

memberikan kebebasan siswa berpikir, berpendapat, aktif, menghargai 

perbedaan dan dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. 

 
Keywords: Revitalisasi nilai, Menghargai perbedaan, Model Pembelajaran, 
Jurisprudential Inquiry 

 

 

PENDAHULUAN  
Kesatuan dan Persatuan merupakan nilai yang terdapat dalam Pancasila untuk 

menghargai perbedaan di Indonesia. Menurut Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat 

Driyarkara Franz Magnis-Suseno dalam seminar kebinekaan, bangsa Indonesia tengah 

dihadapkan pada beragam tantangan, dari mulai tingkah laku koruptif, kemelut antar-

etnis, sampai kemunculan ideologi radikal. Kemelut antar etnis ini merupakan tidak 

adanya rasa menghargai sebuah perbedaan. Beragamnya suku, agama, ras, dan 

golongan membuat Indonesia sebagai bangsa yang rawan konflik. Dari ujung timur 

sampai ujung barat bangsa ini sering kali terdengar jerit tangis bahkan tetesan darah 

menyelimuti Tanah Air. Salah satu contoh adalah Kasus Poso. Menurut artikel yang 

ditulis Saputra konflik besar mulai meletus pada tahun 1998, hingga sampai pada 
puncaknya di tahun 2000. Kerusuhan ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Kerusuhan 

Poso I (25-29 Desember 1998), Poso II (17-21 April 
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2000), dan Poso III (16 Mei - 15 Juni 2000). Konflik Poso berawal tidak lama setelah 
pemilihan Bupati pada Desember 1998, diduga karena ada sentimen keagamaan yang 

melatarbelakangi pemilihan tersebut. Perbedaan suku menjadikan bangsa Indonesia 
perlu memupuk bukan hanya persatuan tetapi juga mewujudkan “Bhineka Tunggal 

Ika” berbeda-beda tetap satu jua. Salah satu indikator dari sistem demokrasi modern 
adalah berlangsungnya pendidikan kewarganegaraan yang menyiapkan siswa sebagai 

calon-calon warganegara menjadi warganegara yang cerdas dan baik. Pendidikan 
Kewarganegaraan merupakan salah satu program pendidikan yang formal dan wajib 

dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar menengah dan tinggi. Hal ini berdasarkan  
UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 37. Karena pendidikan kewarganegaraan menjadi salah 
satu upaya pembekalan kepada warga negara dalam menjaga kesatuan dan persatuan. 

Karakter utama warganegara yang cerdas dan baik adalah dimilikinya komitmen untuk 

secara konsisten, mau dan mampu memelihara, dan mengembangkan cita-cita dan nilai 

demokrasi sesuai perkembangan zaman, dan secara efektif dan langgeng menangani 

dan mengelola krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia 

sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera (Winataputra, 

2009: 1.8). Untuk membangun karakter utama warga negara tersebut maka perlu 

pendidikan kewarganegaan yang dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila di 

lingkungan sekolah dan masyarakat.  
Sejak diimplementasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan 

(persekolahan) PKn menghadapi kendala dan keterbatasan. Kendala dan keterbatasan 

ini antara lain keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, kondisi dan situasi kehidupan 

politik negara transisi menuju demokrasi. Oleh karena itu pelaksanaan PKn tidak 

mengarah pada misi sebagaimana seharusnya. Hal itu dapat ditunjukkan dengan 

beberapa indikasi empirik antara lain: (a) proses pembelajaran dan penilaian dalam 

PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (instructional effects) yang terbatas 

pada penguasaan materi (content mastery) atau dengan kata lain hanya menekankan 

pada dimensi kognitifnya saja. Pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan 

psikomotorik) dan pemerolehan dampak pengiring (nurturant effects) sebagai “hidden 

curriculum” belum mendapat perhatian secara layak. (b) pengelolaan kelas belum 

mampu menciptakan suasana yang kondusif dan produktif untuk memberikan 

pengalaman belajar kepada siswa melalui perlibatannya secara proaktif dan interaktif 

baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (intra dan kokurikuler) 

sehingga berakibat minimnya pengalaman belajar yang bermakna (meaningful 

learning) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa. (c) pelaksanaan 

kokurikuler sebagai wahana sosio-pedagogis untuk mendapatkan “hands-on minds on 

experience” juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk 

menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktik pembiasaan perilaku dan 

keterampilan dalam berkehidupan demokratis dan sadar hukum. Pengamatan di 

lapangan menunjukkan pembelajaran PKn lebih banyak mengejar target yang 

berorientasi pada nilai ulangan/ujian, juga masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional yang monoton, aktivitas guru lebih dominan daripada siswa, akibatnya 

guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai, sikap, dan tindakan, 

sehingga mata pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajaran pembinaan 
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warga negara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kewajiban tetapi lebih 
cenderung menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosankan. Dengan demikian 
dapat dikatakan pembelajaran PKn belum dapat meningkatkan kualitas siswa sebagai 
warga negara yang memiliki kompetensi warga negara.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu dilakukan kajian terhadap masalah-

masalah mendasar sehingga PKn dapat diberdayakan menjadi “subyek pembelajaran 

yang kuat” (powerful learning area) yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman 

belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri: bermakna (meaningful), terintegrasi 
(integrated), berbasis nilai (value-based), menantang (challenging), dan mengaktifkan 

(activating). Dengan pengalaman belajar seperti itulah para siswa difasilitasi untuk 

dapat membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang 

demokratis dalam koridor psiko-pedagogis-konstruktif. Salah satu model 

pembelajaran alternatif yang dapat memperkuat pembelajaran PKn tersebut adalah 

model pembelajaran jurisprudential inquiry. Model ini melibatkan siswa baik belajar 

secara individual maupun belajar kelompok (cooperative learning) dalam keseluruhan 

proses pembelajaran. Model ini juga secara fisik dan mental melibatkan semua pihak 

dalam pembelajaran sehingga siswa memiliki suatu kebebasan berpikir, berpendapat, 

aktif dan dengan demikian dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam 

pembelajaran. Untuk itu maka perlu dilakukan pengembangan model pembelajaran 

mata pelajaran PKn bagi siswa sekolah menengah atas. 

 

LANDASAN TEORI 

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia  

Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn125 merupakan bidang kajian atau 

studi yang bersifat multidimensional dengan konteks epistimologis lintas bidang 
keilmuan. Bidang kajian ini secara sistemik memiliki tiga dimensi yakni kajian ilmiah 
kewaganegaraan; program kurikuler kewarganegaraan untuk berbagai jalur, jenjang, 
dan jenis pendidikan; dan aktivitas sosial kultural kewarganegaraan. Ketiga domain itu 
satu sama lain memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh 
konsepsi civics virtue dan civic culture yang mencakup civic knowledge, civic 
disposition, civic skill, civic confidence, civic commitment dan civic competence (CCE, 
1998).  

Civic Education meliputi pengaruh positif dari pendidikan di sekolah, 
pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar sekolah. Unsur-unsur ini harus 

dipertimbangkan dalam menyusun program Civic Education yang diharapkan akan 

menolong para peserta didik untuk (a) mengetahui, memahami dan mengapresiasi cita-
cita nasional, (b) dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung 

jawab dalam berbagai macam masalah pribadi, masyarakat dan negara.  
 

 
125 Udin S. Winataputra “Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan 
Demokrasi Konstitusional Republik Indonesia” Makalah Disampaikan pad Seminar dan 
Lokakarya Nasional Kerjasama Lemhanas RI dan Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 18 Mei 
2004.  
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Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki nilai-nilai Pancasila di 

setiap materi yang ada. (1) Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan 

bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Oleh 

karena itu, setiap orang dapat menyembah Tuhan-nya masing-masing, (2) Sila Kedua 

yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa kita memiliki 

Indonesia Merdeka yang berada pula lingungan kekeluargaan bangsa-bangsa. Bangsa 
Indonesia dituntut untuk mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai 

kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban, (3) Sila Ketiga yaitu Persatuan 

Indonesia menegaskan bahwa bangsa Indonesiaa merupakan Negara Kebangsaan, (4) 

Sila Empat yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/ Perwakilan menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus 

memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat 

dalam perwakilan, (5) Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia menegaskan bahwa seyogyanya tidak ada kemiskinan dalam Indonesia 

Merdeka. Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi. 

 

Landasan nilai-nilai Pancasila ini juga terkandung dalam Pembukaan Undang- 

Undang Dasar 1945 Alinea keempat yaitu :  
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan 

Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia.” (UUD 1945)  
PKn sebagai pendidikan demokrasi menurut Cogan & Derricots harus 

menekankan delapan karaktereristik warga negara yaitu: 1) kemampuan untuk melihat 

dan mendekati masalah sebagai masyarakat global; 2) kemampuan bekerja sama 

dengan yang lain dengan cara yang kooperatif dan menerima tanggungjawab atas 

peran/tugasnya di dalam masyarakat; 3) kemampuan memahami, menerima, 

menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya; 4) kapasitas berpikir 

dengan cara kritis dan sistematis; 5) keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan 

cara tanpa kekerasan; 6) keinginan untuk menguah gaya hidup dan kebiasaan 

konsumtifnya untuk melindungi lingkungan; 7) kemampuan bersikap sensitif dan 

melindungi hak asasi manusia (misalnya, hak wanita, hak etnis minoritas, dan lain-

lain; dan 8) keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat 
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lokal, nasional dan internasional126. Dengan demikian Pendidikan kewarganegaraan 

(Civic Education) adalah program pendidikan atau mata pelajaran yang memuat 
bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungannya dengan 
negara, demokrasi, HAM dan masyarakat madani (civil society) yang dalam 
implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokrasi. 

 

Model Jurisprudential Inquiry  
Model jurisprudential inquiry menurut Joyce (2009: 347) adalah suatu model 

yang memberi kesempatan peserta didik belajar merespons kebijakan sosial. Model ini 

didasarkan pada sebuah konsep mengenai masyarakat yang memiliki pandangan serta 

prioritas yang berbeda. Model pembelajaran yang dipelopori oleh Donal Oliver dan 

James P Shaver (dalam Uno, 2007: 30) ini didasarkan atas pemahaman masyarakat 

yang setiap orang berbeda pandangan dan prioritas satu sama lain, dan nilai-nilai 

sosialnya saling berkonfrontasi satu sama lain. Pemecahan masalah yang kompleks dan 

kontroversial di dalam konteks aturan sosial yang produktif membutuhkan warga 

negara yang mampu berbicara satu sama lain dan bernegosiasi tentang keberbedaan 

tersebut.  
Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menghasilkan individu calon warga 

negara yang mampu mengatasi konflik perbedaan dalam berbagai hal. Model 

pembelajaran ini membantu siswa untuk belajar berpikir secara sistematis tentang isu-

isu kontemporer yang sedang terjadi dalam masyarakat. Dengan memberikan mereka 

cara-cara menganalisis dan mendiskusikan isu-isu sosial, model pembelajaran ini 

membantu siswa untuk berpartisipasi dalam mendefinisikan ulang nilai-nilai sosial. 

Dengan demikian model pembelajaran juriprudential inquiry melatih siswa untuk peka 

terhadap permasalahan sosial, mengambil posisi (sikap) terhadap permasalahan 

tersebut, serta mempertahankan sikap tersebut dengan argumentasi yang relevan dan 

valid. Model ini juga dapat mendidik siswa untuk menerima atau menghargai sikap 

orang lain terhadap suatu masalah yang mungkin bertentangan dengan sikap yang ada 

pada dirinya. Atau sebaliknya, ia bahkan menerima dan mengakui kebenaran sikap 

yang diambil orang lain terhadap suatu isu sosial tertentu. Sebagai contoh, seorang 

siswa mengambil sikap tidak setuju atas kenaikan harga bahan bakar minyak dengan 

berbagai argumentasi yang rasional dan logis. Tentunya yang mengambil sikap 
sebaliknya (setuju) juga dengan berbagai argumentasi yang logis dan rasional. 

Akhirnya, keduanya sama-sama dapat menganalisis kelebihan dan kelemahan dari 

masing-masing posisi (sikap) yang diambilnya. Sebaliknya, bisa saja teman yang 

setuju kenaikan BBM akan berubah sikapnya jadi tidak setuju setelah mendengar 

argumentasi dari temannya yang lain yang menurutnya lebih baik, lebih rasional, dan 

lebih mempunyai implikasi yang positif terhadap masyarakat.  
 
 
 
 
 

 
126 John J. Cogan and Ray Derricot, Citizenship for the 21st Century: An Introductional 
Prespectives on Education (London: Kogan Page, 1998), p. 116 
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METODE PENELITIAN  
Deskrptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan 

teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan. Metode kualitatif peneliti 
pada tahap awalnya melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan 
data yang mendalam, mulai dari observasi sampai dengan penyusunan laporan. 
Didalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. 
Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status 
kelompok manusia suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 

sutau kelas peristiwa pada masa sekarang127. Analisis deskriptif bertujuan untuk 

memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh 
dan kelompok subjek yang diteliti. Yang termasuk dalam analisis data deskriptif adalah 
hasil wawancara, observasi dan telaah pustaka. Metode deskriptif yaitu dengan 
pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan analisis model 
pembelajaran jurisprudential inquiry dalam merevitalisasi nilai menghargai 
perbedaan. 

 

HASIL PEMBAHASAN  
Hasil penelitian model pembelajaran Jursiprudential Inquiry di Sekolah 

Mengah Atas yaitu, (1) Kebebasan Siswa Berpikir dalam Pembelajaran, (2) Siswa 
Aktif dalam Pembelajaran, (3) Rasa Saling Menghargai antar Siswa, dan (4) 
Pengembangan Kreativitas Siswa dalam Pembelajaran. 

 

Kebebasan Siswa Berpikir dalam Pembelajaran  
Dari hasil observasi peneliti, siswa SMA memiliki karakteristik yang beragam 

ketika memulai pembelajaran PKn. Siswa hanya bertanya seputar materi yang sudah 

disampaikan oleh guru dengan pertanyaan-pertanyaan normatif, belum sampai pada 

tahap analisis. Namun, ketika penggunaan model pembelajaran Jurisprudential 

Inquiry terdapat perubahan secara bertahap. Pada umumnya kunci utama keberhasilan 

model ini adalah melalui metode dialog Socrates (debat konfrontatif). Langkah-

langkah yang harus dilakukan meliputi: (1) orientasi terhadap kasus dengan 

memberikan contoh kasus yang sedang terjadi seperti PILKADA, (2) mengidentifikasi 

isu dengan melihat situs berita melalui internet kemudian diketik dalam powerpoint 

yang sudah tersambung dengan layar proyektor, (3) pengambilan posisi (sikap) ini 

dilakukan tidak secara berkelompok melainkan masing-masing siswa, (4) menggali 

argumentasi untuk mendukung posisi (sikap) yang telah diambil,  
(5) memperjelas ulang dan memperkuat posisi (sikap), dan (6) menguji asumsi 
tentang fakta, definisi, dan konsekuensi.  

Pada tahap pertama, guru memperkenalkan kepada siswa materi-materi kasus 

dengan membaca cerita atau menonton film yang menggambarkan konflik nilai, atau 
mendiskusikan kejadian-kejadian hangat dalam kehidupan sekitar, kehidupan sekolah 
atau suatu komunitas masyarakat. Langkah kedua yang termasuk ke dalam tahap  

 

 
127

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan 
Penelitian, (Yogyakarta: Arruz Media, 2011), Hlm 186  
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orientasi adalah mengkaji ulang fakta-fakta dengan menggambarkan peristiwa 
dalam kasus, menganalisis siapa yang melakukan apa, dan mengapa terjadi demikian. 

Pada tahap kedua, siswa mensintesis fakta, mengaitkannya dengan isu-isu umum dan 
mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat dalam kasus tersebut (misalnya, isu tersebut 

berkenaan dengan kebebasan mengemukakan pendapat, otonomi daerah, persamaan 
hak, dan lain-lain). Dalam tahap ini satu dan dua ini siswa belum diminta untuk 

mengekspresikan pendapat atau sikapnya terhadap kasus tersebut.  
Pada tahap ketiga, siswa diminta untuk mengambil posisi (sikap/pendapat) 

terhadap isu tersbut dan menyatakan sikapnya. Misalnya dalam kasus bayaran uang 

sekolah, siswa menyatakan sikapnya bahwa seharusnya pemerintah tidak menentukan 

besar biaya sekolah yang harus diberlakukan untuk setiap sekolah karena hal itu 

melanggarhak otonomi sekolah. Pada tahap keempat, sikap (posisi/pendapat) siswa 

digali lebih dalam. Guru sekarang berperan ala Socrates. Memperdebatkan pendapat 

yang diajukan siswa dengan pendapat-pendapat konfrontatif. Dalam hal ini siswa diuji 

konsistensi dalam mempertahankan sikap/pendapat yang telah diambilnya. Di sini 

siswa dituntut untuk mengajukan argumentasi logis dan rasional yang dapat 
mendukung pernyataan (posisi) yang telah dibuatnya. Pada tahap kelima, adalah tahap 

penentuan ulang akan posisi (sikap) yang telah diambil siswa. Dalam tahap ini sikap 

(posisi) yang telah diambil siswa mungkin konsisten (tetap bertahan) atau berubah 

(tidak konsisten), tergantung dari hasil atau argumentasi yang terjadi pada tahap 

keempat. Jika argumen siswa kuat mungkin konsisten. Jika tidak, mungkin siswa 

mengubah sikapnya. Pada tahap keenam, adalah pengujian asumsi faktual yang 

mendasari sikap yang diambil siswa. Dalam tahap ini guru mendiskusikan apakah 

argumentasi yang digunakan untuk mendukung pernyataan sikap tersebut relevan dan 

valid. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa model jurisprudential inquiry 

ini menekankan pada kemampuan individual siswa dalam bersikap terhadap suatu isu 

atau masalah berdasarkan keyakinan dan sumber belajar yang dikuasai. Selain itu juga 

model ini lebih terstruktur dalam proses pembelajarannya, artinya siswa mengikuti 

skenario yang telah dibuat oleh guru.  
Menurut Ema, dirinya menyukai pada saat pembelajaran PKn dimulai dengan 

mencari kasus yang sedang terjadi dan diberikan kesempatan untuk menganalisis 

sesuai dengan pemikiran kita. Menurutnya degan begitu lebih efektif untuk mengerti 

tentang PKn dan menambah wawasan (Hasil wawancara dengan Ema, 8 Maret 2017). 

Model pembelajaran jurisprudential inquiry ini juga menunjukkan bahwa Model 

pembelajaran yang dipelopori oleh Donal Oliver dan James P Shaver (dalam Uno, 

2007: 30) ini didasarkan atas pemahaman masyarakat yang setiap orang berbeda 

pandangan dan prioritas satu sama lain, dan nilai-nilai sosialnya saling berkonfrontasi 

satu sama lain. Teori tersebut dapat ditunjukkan dengan situasi di dalam kelas. Setiap 

siswa memiliki pemahaman dan cara berpikir yang berbeda-beda. Setelah 

pembelajaran selesai, Fahmi menyatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan dapat 

membuat kita mengetahui keadaan masyarakat yang baik dan buruk. Hal tersebut 

diperkuat dengan jawaban Shela bahwa ia setuju jika guru menerapkan model 

pembelajaran Jurisprudential Inquiry untuk mata 
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pelajaran PKn karena siswa dapat dengan mudah mengetahui ilmu dan bisa terjun 
langsung ke masyarakat.  

Kebebasan berpikir yang dirasakan siswa dalam pembelajaran tidak serta 

merta menjauhi mata pelajaran PKn. Menurut Boby, kasus yang Ia cari pada saat 

proses pembelajaran memberikanya kesempatan untuk berpikir dan menganalisa hal 

tersebut. Sehingga ia merasakan ketertarikan pembelajaran PKn daripada 

sebelumnya. Namun, dalam pembelajaran PKn guru memberikan ruang lingkup atau 

batasan tertentu. Menurut Ibu Dina, pencarian kasus harus sesuai dengan materi yang 

ada dalam pembelajaran. Ketika siswa mulai memberikan analisisnya jauh dari 

materi maka sebagai guru perlu diluruskan. Dan model pembelajaran ini sangat 

cocok diterapkan dalam pembelajaran PKn. Siswa Aktif dalam Pembelajaran 

 

Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu memperkenalkan materi dan 

mengarahkan siswa pada kasus. Pada saat penjelasan berlangsung masih ada siswa 

yang asyik mengobrol, bermain handphone, dan melirik-lirik keluar jendela kelas 

langsung kembali serius mendengarkan. Hampir seluruh siswa merasakan 

keingintahuan yang lebih dengan pelaksanaan model jurisprudential inquiry ini. 

Setelah merasa cukup memberi penjelasan materi dan memperkenalkan kasus. Guru 

melanjutkan tahap ketiga yaitu memilih posisi. Kasus yang harus dianalisis yaitu 

mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia, apakah sudah berjalan dengan baik 

atau masih banyak kekurangan dalam pelaksanannya. Pada tahap ini siswa diberikan 

kebebasan untuk memilih posisi pro maupun kontra. Kelompok pro adalah kelompok 

yang setuju bahwa pelaksanaan di Indonesia sudah berjalan dengan baik, sedangkan 

kelompok kontra adalah kelompok yang setuju bahwa pelaksanaan demokrasi di 

Indonesia jauh dari kondisi ideal. Kelompok pro dan kelompok kontra akan terbentuk 
dengan sendirinya ketika siswa sudah memilih posisi dan mengemukakan pendapat 

mengenai alasan memilih posisi tersebut.  
Pada tahap ketiga ini, banyak siswa yang mengemukakan pendapat dengan 

saling mengangkat tangan dan sangat antusias. Sehingga, ketika mengemukakan 

pendapat siswa banyak yang memberikan tanggapan yang bervariasi. Secara 
keseluruhan, guru dan siswa tampak tertib mengikuti prosedur tahapan model 

pembelajaran jurisprudential inquiry. Pada pertemuan kedua, tampaknya siswa lebih 

bersemangat dan mulai mengerti bagaimana pelaksanaan model jurisprudential 
inquiry. Guru membuka pembelajaran dengan mempersilahkan siswa duduk 

berdasarkan kelompok masing-masing dan mempersilahkan masing-masing kelompok 
pro dan kontra untuk menampilkan yel-yel mereka terlebih dahulu. Yel-yel ini berguna 

untuk menumbuhkan keaktifan siswa dalam bekerja dalam tim.  
Sebelum guru melakukan tahap keempat, guru menjelaskan kembali bagaimana 

peneraparan tahap empat sampai tahap enam yang akan mereka lakukan. Suasana kelas 
terlihat lebih komunikatif. Setelah itu, guru langsung melakukan tahap ke empat yaitu 

mengeksplorasi sikap atau pendirian serta bentuk argumentasi siswa masing-masing 
kelompok. Pada tahap ke empat ini, guru memainkan peran ala Socrates yaitu 

memperdebatkan pendapat yang dikemukakan siswa dengan pendapat-pendapat 

konfrontatif. Hampir seluruh siswa aktif ketika proses diskusi dan tanya 
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jawab berlangsung. Siswa juga terlihat bersemangat untuk mengemukakan 
pendapatnya.  

Saat menegaskan posisi masing-masing kelompok jubir masing-masing 
kelompok mengemukakan pendapat dengan tegas. Pada presentasi kali ini, kelompok 

pro terlihat lebih menguasai materi. Kelompok kontra sedikit kesulitan ketika dia 
memaparkan alasan mengapa memilih posisi kontra. Hal ini tidak menjadi 

penghambat, karena memang salah satu tujuan dari penerapan model jurisprudential 
inquiry ini melatih siswa agar siswa mampu mengungkapkan argumen dengan baik 

dan jelas.  
Setelah langkah ke lima dilakukan, maka dilanjutkan dengan langkah ke enam, 

yaitu menguji asumsi faktual di balik posisi yang sudah qualified. Guru mendiskusikan 
argumen-argumen siswa yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat posisi 
tersebut relevan atau tidak.  
Guru menutup proses pembelajaran dengan memberikan kesimpulan terhadap proses 
diskusi yang sudah berlangsung. Menurut Muhamad Teguh, model pembelajaran 

jurisprudential inquiry ini sangat menarik karena membuat dirinya menjadi aktif 

dalam proses pembelajaran. Kesempatan yang diberikan oleh guru baik individu 
maupun berkelompok tidak membuat dirinya merasa ragu untuk menjawab. 

Kemudian, Rida menambahkan bahwa penggunaan teknologi seperti internet 
menjadikan mereka bisa memanfaatkanya dengan baik. Bukan hanya sekeder untuk 

chatting tetapi dapat membantu pada saat proses diskusi meskipun harus ditelaah juga 
melalui buku atau e-book.  

“Siswa tidak hanya aktif secara komunikasi tetapi juga mencari sumber dengan 
bantuan teknologi. Sehingga pembelajaran menjadi efektif dengan menggunakan 
model pembelajaran jurisprudential inquiry” (Hasil wawancara dengan Ibu Emi, 9 
Maret 2017) 

 

Rasa Saling Menghargai antar Siswa  
Proses pembelajaran menggunakan model jurisprudential inquiry ini juga 

memberikan kesempatan siswa untuk menumbuhkan rasa saling menghargai. 

Pembuatan kelompok Pro dan Kontra dilakukan secara random. Hal ini dikarenakan 

di dalam kelas tidak ada perbedaan antara yang memiliki tingkat prestasi tinggi 

maupun tidak. Karena semua siswa sama rata dan untuk menumbuhkan rasa saling 

menghargai antar siswa.Dam pada tahap selanjutnya siswa dibebaskan untuk memilih 

pro maupun kontra. Materi yang dibahas yaitu mengenai Hak Asasi Manusia. Siswa 

diberikan kesempatan untuk mencari isu mengenai HAM kemudian di kumpulkan 

dalam satu draft. Seluruh siswa diajak untuk melakukan musyawarah mengenai isu 

yang sangat penting dan perlu untuk dibahas. Menurut Ine, model pembelajaran 

Jurisprudential Inquiry ini sangat cocok dengan materi HAM. Karena, dengan 

diterapkannya model pembelajaran ini membuat kita peka terhadap permasalahan 

sosial. Dan mendidik kita untuk dapat menerima dan menghargai sikap orang lain yang 

mungkin bertentangan dengan sikap kita. Di dalam pemilihan isu yang akan dibahas 

dalam kelompok pro dan kontra, Santy menyatakan bahwa dirinya merasa bahwa 

meskipun secara akademis dirinya merasa pasif dan hanya mengikuti suara 
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mayoritas. Namun, model pembelajaran ini memberikan kepercayaan diri Santy untuk 

memberikan argumentasi mengenai isu yang ia pilih dan alasannya. Setelah terbentuk 

kelompok pro dan kontra dengan jumlah yang tidak rata. Pada pertemuan ke empat ini, 

masing-masing kelompok terlihat optimis bahwa kelompok merekalah yang terbaik 

dan yang paling benar. Guru kembali membuka pelajaran seperti biasa dengan 

mengabsen siswa dan langsung mempersilahkan siswa duduk berdasarkan 
kelompoknya. Setelah itu, guru langsung melakukan tahap empat yakni 

mengeksplorasi sikap atau pendirian serta bentuk argumentasi. Yang pertama guru 

lakukan adalah mengajak siswa untuk berunding kelompok mana yang terlebih dulu 

akan presentasi, akhirnya kelompok kontra yang harus mempresentasikan papernya 

terlebih dulu, kemudian disusul kelompok pro dengan diiringi oleh yel-yel masing-

masing kelompok.  
Setelah kedua kelompok melakukan presentasi, guru melakukan tahap ke lima 

yaitu menegaskan dan mengkualifikasi posisi. Pada tahap ini guru mempersilahkan 

Tanya jawab antar kelompok. Kelompok pro boleh bertanya maupun menyanggah 

kelompok kontra dan begitu juga sebaliknya. Pada kesempatan pertama, ada satu siswa 

laki-laki dari kelompok kontra langsung mengacungkan tangan dan mengaku tidak 

paham apa yang dijelaskan oleh kelompok pro termasuk penjelasan mengenai alasan 

apa yang membuat mereka memilih posisi kontra. Guru pun langsung meminta 

kelompok pro untuk menjelaskan ulang secara singkat argument, teori dan fakta-fakta 

pendukung alasan memilih posisi pro. Guru terus memainkan diskusi antara kelompok 

pro dan kontra. Kedua kelompok saling membantah apa yang diungkapkan oleh lawan 

kelompoknya. Guru terus mengeksplorasi kemampuan siswa dengan memandu 

jalannya debat dan diskusi.  
Langkah enam yaitu menguji asumsi faktual di balik posisi yang sudah qualified. 
Setalah ke lima tahap dilaksanakan, guru kemudian melanjutkan ke tahap enam. 

Menguji asumsi masing-masing kelompok yang sama-sama bersikeras 
mempertahankan pro dan kontranya. Setelah waktu untuk pembelajaran PKn berakhir. 

Guru kemudian menyimpulkan seluruh kegiatan diskusi dan memberikan penjelasan 

yang bijaksana kepada siswa. Setelah pembelajaran ditutup, banyak siswa yang 
mengaku tidak puas dengan sedikitnya waktu yang diberikan untuk jam pelajaran PKn. 

Karena siswa mengaku masih ingin berdebat dan mengungkapkan pendapat mereka 
masing-masing.  

Penerapan model pembelajaran jurisprudential inquiry menurut Muhammad 

Yusuf sangat membantu dirinya untuk menumbuhkan kepekaan dan menghargai 
pendapat temannya. Ita menambahkan bahwa dalam proses pembelajaran PKn, ia 

hanya sekedar mendengar isu-isu melalui berita dan tidak begitu tertarik. Namun, 
semenjak model pembelajaran ini diterapkan ia merasakan manfaat yang sangat besar. 

Penanaman saling menghargai sangat diperlukan untuk menerima perbedaan. 
Sehingga masyarakat bisa mengurangi konflik antar suku maupun agama. Dari hasil 

observasi, siswa menyadari bahwa PKn merupakan pelajaran untuk masa depan 
mereka dan negara.  

Ketika isu yang didiskusikan sudah terpilih, siswa duduk dengan kelompoknya 
masing-masing. Setiap kelompok melakukan diskusi tanpa adanya 
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diskriminasi. Mereka yang biasanya pasif memberikan pendapatnya. Semua anggota 
kelompok bekerja sama untuk dapat menganalisis isu yang sudah dipilih. Menurut 

Muhammad Teguh, pembelajaran PKn membuat semakin ingin menggali mengenai 
permasalahan sosial yang ada. Siswa diharuskan mengucapkan terima kasih atas 

pertanyaan yang diberikan. Kemudian, setiap opini yang diberikan oleh kelompok lain 
siswa diwajibkan mengucapkan terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Lalu, 

bagi anggota kelompok yang berbicara dan mengganggu kelompok lain dalam 
memberikan opininya diberikan hukuman menyanyikan lagu wajib indonesia dan poin 

dikurangi. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk dapat menghargai siswa 
lain.  

“Model pembelajaran jurisprudential inquiry membuat saya menyadari bahwa 
untuk dapat menghargai sesamanya dimulai dari menghargai sesuatu yang kecil seperti 
mengapresiasi setiap hal positif yang dilakukan oleh teman”  
(Hasil wawancara dengan Boby, 8 Maret 2017) 

 

Pengembangan Kreativitas Siswa dalam Pembelajaran  
PKn dikenal dengan pembelajaran yang pasif dan teacher center. Dari hasil 

penelitian, model pembelajaran jurisprudential inquiry dapat mengembangkan 

kreatifitas siswa. Ketika guru memberikan tugas untuk materi selanjutnya siswa harus 
membuat paper semenarik mungkin dengan bentuk kertas yang tidak ditentukan yang 

berisi tentang masyarakat madani dan pelaksanaan orde lama, orde baru serta reformasi 
di Indonesia. Sumber informasi dapat diperoleh dari berbagai buku baik buku Paket 

PKn maupun umum, LKS maupun internet. Setiap informasi yang mereka dapatkan, 

siswa diwajibkan untuk memberikan tanggapanya dengan menggunakan pemahaman 
sendiri.  

Kreativitas juga dapat dikembangkan dengan adanya yel-yel setiap kelompok. 
Menurut Muhammad Yusuf, PKn tidak lagi membuatnya merasa bosan tetapi terasa 

cepat mempelajari mata pelajaran ini. Karena kita setiap kelompok maju 

mempresentasikan hasil diskusi, suasana kelas menjadi gembira saat yel-yel yang 
ditunjukkan kreatif. Tugas yang diberikan memberikan kesempatan siswa untuk 

berinovasi seperti pembuatan drama yang sesuai dengan materi, kemudian film 
pendek.  

Menurut Ine, dengan tugas tersebut dirinya merasa bebas untuk berkreasi. Dan 
ia dapat belajar mengenai materi yang akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. 

Kemudian, Ibu Dina menambahkan bahwa model pembelajaran jurisprudential 
inquiry tidak hanya bisa dilakukan di kelas melainkan juga dirumah. Karena, tugas 

yang mereka kerjakan merupakan bentuk analisis pendahuluan sebelum mereka masuk 

ke dalam materi selanjutnya. Mereka akan menemukan cara tersendiri untuk 
memahami materi yang ada. Sehingga ketika di dalam kelas, mereka siap bertanya 

maupun menjawab apapun yang akan dibahas. Setiap siswa diwajibkan untuk selalu 
memberikan apresiasi terhadap teman yang mempresentasikan hasil tugasnya denga 

tepuk tangan.  
“Dengan menonton video yang ditayangkan oleh guru, selanjutnya kami diberikan 
waktu untuk menganalisis. Model pembelajaran ini tidak membuat saya takut untuk 
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memberikan analisis mengenai video yang sudah saya saksikan. Untuk membuat video 
tersebut diperlukan kreativitas. Dan dalam pembelajaran ini kita diarahkan untuk 
menghargai setiap usaha dan mengapresiasi hasil karya anak bangsa”  
(Hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf, 8 Maret 2017)  

PKn dapat diberdayakan menjadi “subyek pembelajaran yang kuat” (powerful 

learning area) yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara 

kontekstual dengan ciri-ciri: bermakna (meaningful) yaitu dengan model pembelajaran 

jurisprudential inquiry ini siswa diajak untuk peka terhadap isu yang ada di lingkungan 

sekitar dan membuat siswa merasa bahwa mempelajari PKn bukan sekedar, 

terintegrasi (integrated), berbasis nilai (value-based), menantang (challenging), dan 

mengaktifkan (activating). Dengan pengalaman belajar seperti itulah para siswa 

difasilitasi untuk dapat membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

kewarganegaraan yang demokratis dalam koridor psiko-pedagogis-konstruktif. Hal 

tersebut dapat diwujudkan dengan model pembelajaran jurisprudential inquiry. 

 

KESIMPULAN  
Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa : (1) Siswa merasakan 

model pembelajaran jurisprudential inquiry memberikan kebebasan berpikir dalam 

proses pembelajaran PKn sesuai dengan materi yang dipelajari yaitu memberikan 

analisis mengenai isu yang ada. Guru sebagai pendamping memberikan kesimpulan 

dan meluruskan argumen atau analisis yang diberikan siswa jika jauh dari materi, (2) 

Model pembelajaran jurisprudential inquiry membuat siswa menjadi aktif dalam 

diskusi dan berargumen secara percaya diri, (3) Model pembelajaran jurisprudential 

inquiry membuat siswa belajar menghargai perbedaan sedari dini sebagai upaya untuk 

memupuk rasa persatuan dan kesatuan, (4) Model pembelajaran jurisprudential 

inquiry memberikan kesempatan siswa untuk berkreatifitas dengan tugas rumah yang 

diberikan seperti drama maupun pembuatan film pendek. Siswa juga diberikan 

kesempatan untuk berkreasi dalam mempresentasikan hasil analisis secara 

berkelompok melalui powerpoint. 
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