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PENDAHULUAN

Mata  pelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn)

adalah mata pelajaran yang bertujuan mendidik siswa menjadi warga Negara

yang bertanggung jawab, aktif, cerdas dan demokratis. Salah satu wujud nyata

diri warga negara yang baik itu adalah kepedulian dan partisipasinya dalam ikut

menentukan  kebijakan  publik.  Kebijakan-kebijakan  publik  dituangkan  dalam

bentuk peraturan perundangan baik itu tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan

itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan

dan semua warga negara.

Dalam pelaksanakan kebijakan itu ditemukan beberapa situasi, misalnya

pelaksanaan  kebijakan atau  peraturan  tidak berjalan  sesuai  yang diharapkan,

belum dilaksanakannya kebijakan peraturan yang sudah ada dan kebijakan atau

peraturan  tidak  dibuat  sama  sekali.  Situasi  yang  menunjukkan  kesenjangan

antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang ada.

Sebagai  warga  negara  Indonesia,  siswa  mempunyai  hak  untuk

mengungkapkan pemikirannya tentang apa  yang harus  dilakukan pemerintah

dalam  menanggapi  permasalahan  yang  muncu  dalam  masyarakat.  Siswa

mempunyai  hak untuk mengungkapkan pendapat  tentang permasalahan yang

ada di daerah sendiri, nasional bahkan internasional. 
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Siswa  juga  berhak mempengaruhi  lembaga-lembaga  pemerintah  dalam

membuat  keputusan,  kebijakan  atau  peraturan.  Selain  itu,  siswa  pun  berhak

mengambil sikap terhadap suatu kondisi yang sedang dihadapinya. Untuk itu

perlu  dikembangkan  suatu  model  pembelajaran  PPKn  sebagai  pendidikan

demokrasi yang berbasis student oriented yang memungkinkan siswa untuk ikut

berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan publik. Salah satu model yang

tepat yaitu jurisprudential Inquiry. 

Model  pembelajaran ini  membantu siswa untuk belajar  berpikir  secara

sistematis tentang isu-isu kontemporer yang sedang terjadi dalam masyarakat.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pendidikan mampu menghasilkan individu

calon warga negara yang mampu mengatasi konflik dalam berbagai hal. Melalui

penerapan model  jurisprudential inquiry  siswa diberikan cara-cara bagaimana

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

membantu  siswa  untuk  berpartisipasi  dalam mendefinisikan  ulang  nilai-nilai

sosial dan mampu melatih jiwa deomkratis siswa.

Selain  itu,  tujuan  dari  model  jurisprudential  inquiry  ini  yaitu  untuk

melatih  siswa  agar  mampu  mengaplikasikan  nilai  sosial  terhadap  sikap

kebijakan,  melatih kemampuan analog untuk mengekplorasi  isu,  dan melatih

kemampuan untuk mengidentifikasi serta memecahkan definisi, fakat dan nilai-

nilai dalam masalah. 
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Kemampuan untuk melakukan dialog yang dinamis  dengan orang lain

adalah hasil lain yang juga terbilang penting. Model ini juga mendidik kapasitas

pengikusertaan sosial dan merangsang hasrat tindakan sosial.

Pada  akhirnya,  model  ini  menyuburkan nilai-nilai  pluralism dan sikap

hormat pada pandangan dan pendapat orang lain. Dalam kegiatan ini siswa akan

bekerjasama  dengan  teman  sekelas  yang  lain,  dengan  bantuan  guru,  dan

sukarelawan untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai berikut :

(1)  Orientasi terhadap kasus

Guru memperkenalkan kepada siswa materi-materi kasus dengan cara membaca

cerita,  menonton film yag menggambarkan konflik nilai,  atau mendiskusikan

kejadian-kejadian  hangat  dalam  kehidupan  sekitar,  kehidupan  sekolah  atau

suatu komunitas masyarakat.

(2)  Mengidentifikasi isu

Siswa dengan dipandu oleh guru mensintesis fakta, mengkaitkannya dengan isu-

isu umum dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat dalam kasus tersebut.

(3)  Pengambilan posisi (sikap)

Siswa diminta untuk mengambil posisi (sikap/pendapat) terhadap isu tersebut

dan menyatakan sikapnya serta memberikan penjelasan dasar alas an mengapa

ia memilih posisi yang demikian.

(4)  Menggali argumentasi untuk mendukung posisi (sikap) yang telah

diambil Sikap (Posisi/pendapat) siswa digali lebih dalam. Dalam 
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hal  ini  siswa  diuji  konsistensi  dalam  mempertahankan  sikap/pendapat  yang

telah diambilnya. Disini siswa dituntut untuk mengajukan argumentasi logis dan

rasional yang dapat mendukung pernyataan (posisi) yang telah dibuatnya.

(5)  Mempelajari ulang dan memperkuat posisi (sikap)

Dalam tahap ini  sikap  (posisi)  yang  telah  diambil  siswa  mungkin  konsisten

(tetap  bertahan)  atau  berubah  (tidak  konsisten),  tergantung  dari  hasil

argumentasi yang terjadi pada tahap keempat.

(6)  Menguji asumsi tentang fakta, definisi dan konsekuensi

Pengujian  asumsi  faktual  yang  mendasari  sikap  yang  diambil  siswa.  Dalam

tahap  ini  guru  mendiskusikan  apakah  argumentasi  yang  digunakan  untuk

mendukung pernyataan sikat tersebut relevan atau sah (valid)

Dalam panduan ini, siswa dan guru akan mempelajari langkah-langkah

yang  bisa  diambil  untuk  belajar  mengidentifikasi  dan  mempelajari  masalah

kebijakan  publik,  serta  bagaimana  cara  menerapkan  model  jurisprudential

inquiry. Penerapan model  jurisprudential  inquiry yang telah dihasilkan akan

dipresentasikan kepada kelas sendiri, kelas-kelas yang lain disekolah, atau di

hadapan  masyarakat  sekitar.  Penerapan  model  jurisprudential  inquiry   juga

dapat diikutsertakan dalam suatu kompetisi  yang mungkin diikuti oleh kelas-

kelas  lain  yang  juga  tertarik  terhadap  model  jurisprudential  inquiry   dan

bermaksud untuk menerapkan model jurisprudential inquiry ini.
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Pengetahuan  yang  siswa  peroleh  selama  proses  pengkajian  masalah

masyarakat itu akan sangat berharga. Oleh karena itu, bagilah pengetahuan yang

telah siswa peroleh dengan yang lain.  Berbagi  pengetahuan dan pemahaman

kepada orang lain juga akan bermanfaat untuk siswa, karena dengan demikian

siswa  dapat  mengembangkan  keterampilan  dalam  mengkomunikasikan

pendapat-pendapat. Keterampilan ini penting sekali untuk dapat berpartisipasi

dalam masyarakat yang demokratis. Dengan demikian siswa dapat belajar dan

berlatih menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
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Tahap Pertama : Mengarahkan Siswa pada Kasus (Orientasi Kasus)

Tujuan Tahap Pertama

Tujuan tahap pertama ini adalah untuk memperkenalkan materi pada siswa serta

kasus-kasus  yang  akan  didiskusikan  pada  siswa.  Diharapkan  setelah

memperkenalkan  materi  yang  akan  dibahas  pada  proses  pembelajaran  dan juga

memperkenalkan  kasus-kasus  permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat,  siswa

mengenal  permasalahan  yang  ada  di  masyarakat  serta  mampu  menganalisis

permasalahan  tersebut.  Setelah  penjelasan  materi  selesai,  maka  siswa  akan

diberikan beberapa contoh kasus yang ditemukan dalam masyarakat yang memiliki

konflik nilai.

Pada tahap ini, maka yang harus dilakukan oleh guru adalah:

1. Menjelaskan materi
2. Memperkenalkan materi kasus
3. Mereview fakta

A. Orientasi terhadap Kasus

Untuk melakukan kegiatan ini dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Pada pertemuan sebelumnya, guru sudah memberikan tugas kepada siswa untuk mencari

informasi tambahan mengenai materi dan kasus-kasus yang akan dibahas pada pertemuan

hari  ini.  Informasi  itu  dapat  dicari  melalui  buku-buku  yang  berhubungan  dengan

Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn),  koran,  majalah,  berita  di  televisi

maupun internet. Hal ini dilakukan agar ketika guru mulai memperkenalkan kasus, siswa

sudah mempunyai gambaran terdahulu mengenai kasus tersebut yang tentunya disesuaikan

dengan materi yang akan dipelajarai, sehingga tidak ada siswa yang 

bingung ketika orientasi kasus dilaksanakan. Pada tahap ini, memang perlu pemahaman

materi yang cukup mendalam agar siswa mampu menganalisis dengan baik dan benar.
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2. Guru memperkenalkan beberapa kasus pada siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas

yang disesuaikan dengan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah

disediakan.  Orientasi  kasus  ini  dilakukan  dengan  membacakan  sebuah  cerita,  contoh

kasus,  maupun  memutar  film  dokumenter  yang  melukiskan  adanya  dua  nilai  yang

bertabrakan, atau mendiskusikan sebuah kejadian dalam kehidupan siswa, seperti kejadian

di  sekolah,  masyarakat,  bahkan  negara.  Misalnya,  siswa  dipersilahkan  untu  menonton

tayangan reformasi,  setelah menonton film dokumenter  mengenai  reformasi  Indonesia,

maka siswa menganalisis  pro  dan kontra  terjadinya  reformasi  di  Indonesia.  Apa  yang

menyebabkan terjadinya reformasi, serta apakah reformasi Indonesia saat itu memberikan

dampak yang positif bagi Indonesia saat ini. Hal ini akan dibahas lebih mendalam pada

tahap kedua.

3. Setelah  memperkenalkan  kasus,  maka  guru  mengajak  siswa  untuk  bersama-sama

mereview fakta.  Guru dan siswa sama-sama mendiskusikan apakah kasus yang sedang

dibahas  sudah  sesuai  dengan  nilai  dan  norma-norma  yang  berlaku  di  Indonesia,  atau

bahkan  apakah kasus  tersebut  tidak  bertentangan dengan konstitusi  dan  ideologi  yang

diyakini oleh masyarakat Indonesia.   

Tahap Kedua: Mengidentifikasi Isu
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Tujuan Tahap Kedua

Tujuan tahap  kedua  ini  adalah  untuk  membantu  siswa  mempelajari  kasus  yang

sedang dibahas. Sebelum sampai pada tahap memilih posisi (sikap), siswa terlebih

dahulu menganalisis kasus yang sedang dibahas. Siswa diharapkan mampu memilih

posisi  yang  tepat  sesuai  dengan  keyakinan  siswa  tersebut  sehingga  mampu

berargumentasi  dengan  baik  ketika  ditanya  mengenai  suatu  hal,  baik  mengenai

kasus yang sedang dibahas maupun mengenai alasan siswa memilih posisi tersebut.

Karena alasan yang dikemukakan oleh siswa harus  sesuai  dengan teori  maupun

fakta.

Pada tahap kedua ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Siswa membuat sintesis antara fakta-fakta dengan isu-isu kebijakan publik

2. Siswa memilih satu isu kebijakan publik untuk didiskusikan

3. Siswa mengidentifikasi nilai dan konflik

B. Mengidentifikasi Isu

Tahap  kedua  yang  termasuk  ke  dalam tahap  orientasi  adalah  mengkaji  ulang  fakta-fakta

dengan menggambarkan peristiwa dalam kasus, menganalisis siapa yang melakukan apa, dan

mengapa terjadi seperti demikian. Dalam tahap satu dan dua ini, siswa belum diminta untuk

mengekspresikan pendapat atau sikapnya terhadap kasus tersebut.

Pada  tahap  ini,  maka  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  untuk  membantu  siswa

mengidentifikasi isu adalah sebagai berikut:

1. Siswa mensintesiskan fakta-fakta ke dalam isu kebijakan publik atau isu-isu lain, artinya

siswa mencari berbagai pemahaman mengenai beberapa kasus yang 

sedang terjadi di masyarakat lalu menghubungkan dengan materi yang sedang dibahas.

Apakah  sudah  sesuai  dengan  teori  atau  kebijakan  yang  berlaku  atau  malah  jauh  dari

kondisi  ideal.  Mengkaji  ulang  antara  kasus,  materi  yang  sedang  dipelajari  serta
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menyeimbangkan dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Misalnya, ketika membahasa

materi  demokrasi,  maka  guru  khususnya  siswa  bersama-sama  mengkaji  ulang  apakah

Indonesia sebagai negara demokrasi sudah menerapkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Jika sudah berhasil nilai-nilai apa saja yang sudah diaplikasikan dan apa bukti nyata dari

pengaplikasian nilai tersebut, sebaliknya jika belum apa permasalahan yang terjadi, faktor

apa saja yang menghambat terlaksananya nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

2. Memilih sebuah isu kebijakan untuk didiskusikan. Pada tahapan ini guru seharusnya sudah

mempersiapkan sebuah kasus untuk dianalisa dan didiskusikan bersama.

3. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat dalam kasus tersebut.

Misalnya,  kebebasan  berpendapat,  perlindungan  kesejahteraan  umum,  otonomi  daerah,

kesempatan  yang  setara.  Selain  itu,  pada  langkah  ini  dilakukan  juga  tahap

mengidentifikasi konflik antara dua atau beberapa nilai. 

Tahap Ketiga: Memilih Posisi
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Tujuan Tahap Ketiga

Tujuan  tahap  ketiga  yaitu  melatih  siswa  untuk  berani  bersikap  terhadap

permasalahan  yang  sedang  dihadapi.  Tahap  memilih  posisi  ini  melatih  siswa

menjadi warga negara yang aktif yang mampu mengambil sikap ketika terjadi suatu

permasalahan baik  di  lingkungan sekolah,  masyarakat  bahkan negara.  Sikap ini

diambil tentu saja setelah siswa paham dengan permasalahan yang terjadi dengan

mereview  fakta  dan  mengidentifikasi  nilai  dan  konflik  yang  terkandung  dalam

kasus tersebut. Hal ini sudah dilakukan pada tahap pertama dan tahap kedua.

Pada tahap ketiga ini, maka dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Siswa mengartikulasikan posisinya

2. Siswa mengungkapkan posisi dasar dari nilai sosial atau konsekuensi sebuah

keputusan

C. Memilih Posisi

Setelah mendapat penjelasan dari guru mengenai pembahasan materi dan kasus, selanjutnya

siswa diminta untuk memilih posisi sesuai dengan keyakinan masing-masing siswa. 

Pada tahap ketiga ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Siswa  diminta  untuk  mengambil  posisi  (sikap/pendapat)  terhadap  isu  tersebut  dan

menyatakan sikapnya. Misalnya, dalam kasus bayaran uang sekolah, siswa menyatakan

sikapnya bahwa seharusnya pemerintah tidak menentukan besar biaya sekolah yang harus

diberlakukan setiap sekolah karena itu melanggar hak otonomi sekolah.

2. Siswa menjelaskan dasar-dasar alasan mengapa ia memilih posisi yang demikian. 

Pada tahap ini siswa harus bertanggung jawab atas sikap yang sudah 

dipilih dengan menyatakan argumentasi dengan jelas dan benar.

Pada  tahap  ketiga  ini,  akan  terjadi  pro  dan  kontra.  Karena  setiap  siswa  pasti  memiliki

bermacam-macam alasan atas sikap yang sudah dia pilih. Guru mempersilahkan siswa untuk



1
4

menyatakan posisinya serta menjelaskan alasan dari posisi yang sudah siswa pilih. Meskipun

bermacam-macam pendapat yang dikemukakan oleh siswa, tetapi pasti mengarah pada dua

pilihan  yaitu  pro  dan  kontra.  Sehingga  pada  tahap  ini  dibentuk  dua  kelompok  antara

kelompok pro dengan kelompok kontra. 

Tahap Keempat: Mengeksplorasi Sikap atau Pendirian serta Bentuk Argumentasi
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Tujuan Tahap Keempat

Tujuan  tahap  keempat  yaitu  untuk  mengeksplorasi  pendirian  dan  argumentasi

siswa. Guru disini memainkan peran ala Socrates. Memperdebatkan pendapat yang

diajukan siswa dengan debat-debat konfrontatif.

Pada tahap keempat ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan poin-poin yang dilanggar

2. Membuktikan konsekuensi yang diinginkan atau yang tidak diinginkan dalam

sebuah posisi

3. Mengklarifikasi konflik dan nilai

4. Membuat  skala  prioritas.  Menegaskan prioritas  dan  memaparkan kurangnya

pelanggaran dalam nilai kedua.

D. Mengeksplorasi Sikap atau Pendirian serta Bentuk Argumentasi
Sikap (posisi/pendapat) siswa digali lebih dalam. Pada tahap ini siswa diuji kemampuannya

dalam mempertahankan  sikap dan pendapat  yang  sudah dipilihnya.  Pada  tahap ini  siswa

dituntut  untuk  mengajukan  argumentasi  yang  logis  dan  rasional  yang  dapat  mendukung

pernyataan (posisi) yang telah dipilihnya.

Pada tahap keempat ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Posisi  yang  diambil  oleh  siswa  kemudian  dieksplorasi.  Guru  meminta  siswa  untuk

mengenali dan mengidentifikasi poin-poin yang melanggar nilai-nilai. Misalnya, siswa

yang memilih sikap pro maka siswa tersebut harus menjelaskan mengapa dia memilih

sikap pro tersebut, apakah ada nilai dan konflik yang terkandung dalam kasus 

tersebut. Begitu juga dengan siswa yang memilih sikap kontra, maka siswa 

tersebut harus menjelaskan apa yang menyebabkan dia memilih 

posisi kontra. 
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2. Meminta siswa membuktikan konsekuensi posisi yang diinginkan atau tidak diinginkan

(faktual). Pada tahap ini, siswa dituntut untuk mengajukan argumentasi logis dan rasional

yang dapat mendukung pernyataan (posisi) yang telah dipilih.

3. Siswa memperjelas nilai-nilai yang bertabrakan. Penjelasan akan lebih baik jika disertai

analogi.

4. Meminta siswa mengatur prioritas nilai, membantu membuat prioritas satu nilai dengan

nilai  lain  serta  memaparkan kekurangan atau  tiadanya  pelanggaran besar  dalam nilai

kedua.
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Tahap Kelima: Menegaskan dan Mengkualifikasi Posisi

Tujuan Tahap Kelima

Tujuan tahap kelima  yaitu  menguji  konsistensi  siswa.  Pada  tahap ini  sikap  dan

argumentasi yang sudah dipilih siswa diuji kembali. Siswa harus mampu memberi

penegasan  terhadap  pilihan  sikapnya  serta  mengkualifikasi  sikap  (posisi)  yang

sudah  dipilih  siswa.  Dalam  tahap  ini  sikap  (posisi)  yang  telah  diambil  siswa

mungkin konsisten (bertahan) atau tidak konsisten (berubah), tergantung dari hasil

atau argumentasi  yang terjadi  pada  tahap keempat.  Jika argumentasi  siswa kuat

mungkin  konsisten,  tetapi  jika  tidak  mungkin  siswa  tersebut  akan  mengubah

sikapnya (posisinya).

Pada tahap kelima ini, maka dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Siswa  menegaskan  posisinya  serta  alasan  memilih  posisi  tersebut,  menguji

beberapa situasi yang sama

2. Siswa mengkualifikasi posisi

E. Menegaskan dan Mengkualifikasi Posisi

Pada tahap kelima ini siswa menegaskan kembali posisi yang sudah dia pilih. Disini siswa

juga belajar bertanggung jawab terhadap pilihan yang sudah dia ambil.  Dalam kehidupan

masyarakat pasti selalu ada pro kontra dan setiap individu harus mampu mengambil sikap

serta harus mampu bertanggungjawab atas sikap yang sudah dipilihnya,

Langkah-langkah yang harus dilakukan pada tahap kelima ini adalah sebagai berikut:

1. Penjabaran kembali argumentasi dari sikap (posisi) yang sudah dia pilih.

2. Mengkualifikasi  posisi.  Tahap  ini  sering  berjalan  alamiah  dari  dialog  pada  tahap

keempat,  namun terkadang  guru  harus  mendorong  siswa  untuk  kembali  menegaskan

posisi mereka.
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Tahap Keenam: Menguji Asumsi Faktual di Balik Posisi yang Sudah Qualified

Tujuan Tahap Keenam

Tujuan tahap keenam yaitu untuk menguji dan menentukan apakah asumsi yang

dikemukakan oleh siswa relevan atau tidak. Pada tahap ini guru melakukan tanya

jawab dengan siswa atau dengan masing-masing kelompok.

Pada tahap keenam ini, maka dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi asumsi faktual dan menentukan apakah asumsi tersebut relevan

atau tidak

2. Menentukan konsekuensi yang diperkirakan serta menguji validitas faktualnya

(apakah benar-benar akan terjadi?)

F. Menguji Asumsi Faktual di Balik Posisi yang Sudah Qualified

Tahap keenam ini adalah pengujian asumsi faktual yang mendasari sikap yang diambil siswa.

Dalam tahap ini guru mendiskusikan apakah argumentasi yang digunakan untuk mendukung

pernyataan sikap relevan dan sah (valid).

Pada tahap keenam ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi asumsi faktual dan menentukan apakah asumsi tersebut relevan atau

tidak. Guru melakukan tanya jawab terhadap siswa maupun kelompok mengenai pilihan

yang  sudah  mereka  ambil  serta  mengenai  pendapat-pendapat  yang  sudah  mereka

kemukakan.  Siswa  yang  pro  maupun  siswa  yang  kontra  sama-sama  diuji  untuk

ditentukan apakah asumsi mereka relevan atau tidak. 

2. Menentukan konsekuensi yang diperkirakan serta menguji validitas faktualnya .
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