
MUATAN PENDIDIKAN DEMOKRASI GUNA MEWUJUDKAN 

MASYARAKAT MADANI 

Analisis Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI Karangan Setiadi dan 

Retno Listyarti serta Pelaksanaannya di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta  

Tahun Pelajaran 2013/ 2014 

 

NASKAH PUBLIKASI  

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

Guna mencapai derajat  

Sarjana S-1 

 

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

RETNO PUJI ASTUTI 

A220100123 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH SURAKARTA 

2014 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1 
 

MUATAN MATERI PENDIDIKAN DEMOKRASI GUNA MEWUJUDKAN 
MASYARAKAT MADANI 

Analisis Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI Karangan Retno Listyarti 
dan Setiadi serta Pelaksanaannya di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta  

Tahun Pelajaran 2013/2014 
 

Oleh: 
Retno Puji Astuti*, Drs. Achmad Muthali’in, M.Si** 
* Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, 
UMS. 
** Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Suraarta, 2014. 
 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan muatan materi pendidikan 
demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani dalam buku Pendidikan 
Kewarganegaraan karangan Retno Listyarti dan Setiadi serta pelaksanaannya 
dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas XI di 
SMK Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini 
menggunakan sumber data buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas XI 
karangan Retno Listyarti dan Setiadi, kepala sekolah, guru pkn, pengurus dan 
anggota OSIS, serta siswa. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 
wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen atau arsip. Validitas data 
menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau metode 
pengumpulan data. Metode penelitian menggunakan teknik analisis interaktif. 
Analisis interaktif digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh melalui 
wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa: 1) Buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan kelas XI karangan Retno 
Listyarti dan Setiadi yang digunakan di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta 
memuat materi pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani. 
Muatan materi pendidikan demokrasi dalam mewujudkan masyarakat madani 
dalam buku tersebut dimuat dalam bentuk kalimat, ilustrasi gambar, maupun 
soal. Materi yang dimaksud meliputi penanaman ruang publik yang bebas 
sebagai sarana mengemukakan pendapat, demokratis dalam berinteraksi dengan 
masyarakat, toleransi atau sikap saling menghormati dan menghargai, pluralisme 
atau kemajemukan, dan keadilan sosial atau keseimbangan antara hak dan 
kewajiban setiap individu; 2) Pelaksanaan pendidikan demokrasi guna 
mewujudkan masyarakat madani di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta 
dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran PKn oleh guru PKn, selain 
itu juga dilaksanakan di luar kelas dalam lingkungan sekolah. 

 
Kata Kunci: muatan materi buku PKn, pelaksanaan pendidikan demokrasi 

masyarakat madani. 
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A. PENDAHULUAN 

 

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi berlandaskan pada: 

1. Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke 4 yaitu: “... maka disusunlah 
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara RI 
yang berbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan 
rakyat ...” 

2. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan 
rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (Winarno: 
2010:106). 
 

Demokrasi bukanlah suatu pola pikir atau perilaku politik semata melainkan 

proses berperannya masyarakat dan negara untuk membangun sistem kehidupan 

yang sejahtera dengan terciptanya keadilan baik secara sosial, ekonomi, budaya, 

maupun politik. “Demokrasi tidak hanya memerlukan hukum, peraturan dan 

lembaga yang mampu menegakkannya, melainkan juga memerlukan sikap 

demokrasi” (Zamroni, 2001:16). Kenyataannya masih banyak konflik terkait 

pelanggaran demokrasi yang terjadi di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut maka pelaksanaan pendidikan demokrasi guna mewujud-

kan masyarakat madani mutlak diperlukan untuk setiap warganegara. Melalui 

pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani, setiap warga dapat 

menuangkan pemikirannya, bersikap saling menghormati dan menghargai, serta 

mau menerima keberagaman yang ada. 

Pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani ditrans-

formasikan di sekolah melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mata 

pelajaran PKn sebagai sarana pendidikan demokrasi mengemban tugas 

menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis untuk 

mendukung tegaknya demokrasi (Winarno, 2007:115). Selain itu, juga merupakan 

sarana untuk mengaktualisasikan dan melestarikan demokrasi. Mata pelajaran 

PKn memiliki visi, misi, dan tujuan yang mengarah pada kemampuan 

memberikan wawasan yang luas, berbudi pekerti luhur, cerdas, bertanggung-

jawab, dan sadar dalam bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku yang 

demokratis serta taat kepada aturan. Visi, misi, dan tujuan tersebut dijabarkan 

dalam Kurikulum. Kurikulum dijabarkan pula dalam SK dan KD yang dijadikan 



3 
 

acuan dalam pembuatan buku ajar. Pendidikan demokrasi guna mewujudkan 

masyarakat madani merupakan bagian dari materi PKn kelas XI SMK. Materi 

tersebut dituangkan dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

sebagai sarana untuk dijadikan patokan agar siswa lebih mudah memahami terkait 

pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani. Berdasarkan SK 

dan KD memuat materi yang mendukung terlaksananya pendidikan demokrasi 

guna mewujudkan masyarakat madani. Muatan materi yang berkaitan dengan 

budaya demokrasi menuju masyarakat madani tersebut antara lain ruang publik 

yang bebas sebagai sarana mengemukakan pendapat, demokratis dalam 

berinteraksi dengan masyarakat, toleran atau sikap saling menghormati dan 

menghargai, pluralisme atau kemajemukan, dan keadilan sosial atau ke-

seimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. 

Buku ajar merupakan komponen terpenting dalam pembelajaran di sekolah, 

kualitas dalam buku ajar berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. 

Kualitas tersebut dapat dilihat dari isi materi yang terkandung di dalam buku dan 

kesesuaian dengan kurikulum. Meskipun buku ajar dirancang sesuai dengan 

kurikulum, namun pada kenyataannya masih banyak buku ajar yang kurang 

berkualitas atau tidak sesuai dengan kurikulum. Kesesuaian buku ajar dengan 

kurikulum sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas buku itu sendiri. 

Buku ajar yang disusun sesuai dengan kuriulum dapat menunjang proses 

pembelajaran khususnya di sekolah. Buku ajar PKn yang disusun berdasarkan 

kurikulum memuat materi tentang pendidikan demokrasi guna mewujudkan 

masyarakat madani. Namun, kenyatanya tidak semua materi yang ada di dalam 

buku PKn diajarkan kepada siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang mendorong peneliti untuk 

mengadakan penelitian terhadap analisis isi buku dan pelaksanaannya pada suatu 

instansi pendidikan. Oleh karena itu, dipandang cukup penting untuk mengadakan 

penelitian tentang muatan materi dan pelaksanaan pendidikan demokrasi guna 

mewujudkan masyarakat madani, yang dilakukan dengan analisis isi pada buku 

PKn kelas XI karangan Retno Listyarti dan Setiadi serta pelaksanaannya di SMK 

Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2013/ 2014.  
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B. METODE PENELITIAN 

 

Tempat Penelitian ini di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. Tahapan 

pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama empat bulan, yaitu sejak bulan  

Desember 2013 sampai dengan Maret 2014. Jenis penelitian ini kualitatif 

interaktif dengan menggunakan analisis isi, karena bertujuan untuk mengungkap 

dari suatu peristiwa dalam suatu kelompok. Sumber data penelitian adalah kepala 

sekolah, guru PKn, pengurus dan anggota OSIS, siswa kelas XI, tempat dan 

peristiwa berlangsungnya penelitian, dokumen dan arsip. Subjek penelitian ini 

adalah buku PKn kelas XI karangan Retno Listyarti dan Setiadi untuk melihat 

muatan materi pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani, 

kepala sekolah untuk memberikan informasi mengenai upaya pelaksanaan 

pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani,  guru PKn untuk 

memberikan informasi mengenai muatan materi buku PKn karangan Retno 

Listyarti dan Setiadi serta upaya penanaman pendidikan demokrasi guna 

mewujudkan masyarakat madani yang dilaksanakan saat proses pembelajaran baik 

di dalam dan di luar kelas, pengurus dan anggota OSIS untuk memberikan 

informasi mengenai penanaman pendidikan demokrasi guna mewujudkan 

masyarakat madani yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta, 

begitu juga dengan siswa kelas XI PKn kelas XI SMK Muhammadiyah 1 

Surakarta. Objek penelitian ini adalah muatan materi dan pelaksanaan pendidikan 

demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani dalam buku PKn karangan 

Retno Listyarti dan Setiadi, serta pelaksanaannya pada siswa kelas XI di SMK 

Muhammadiyah 1 Surakarta. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen atau arsip. 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu saat wawancara 

menggunakan kisi-kisi wawancara, observasi menggunakan kisi-kisi observasi, 

dan dokumen menggunakan kisi-kisi telaah dokumen. Teknik yang digunakan 

untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber berarti, 

untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 
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sama. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama. Analisis data penelitian 

ini menggunakan analisis model interaktif. Analisis data interaktif merupakan 

proses siklus dan interaktif atau sebuah proses yang berulang dan berlanjut secara 

terus menerus dan saling menyusul (Idrus, 2009:148). Langkah-langkah analisis 

data model interaktif yaitu berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan (Idrus, 2009:147-152). Prosedur 

penelitian terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap kegiatan lapangan, tahap analisis 

data, dan tahap penulisan laporan (Moleong, 2004:127-148). 
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C. HASIL PENELITIAN 

 

Materi pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani termuat 

dalam kurikulum PKn juga terdapat dalam silabus PKn kelas XI yang digunakan 

di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. Silabus kemudian dijabarkan ke dalam RPP 

yang dibuat oleh guru PKn dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran di SMK 

Muhammadiyah 1 Surakarta. Materi pendidikan demokrasi guna mewujudkan 

masyarakat madani juga terdapat dalam buku ajar PKn kelas XI karangaran Retno 

Listyarti dan Setiadi. Materi tersebut meliputi: 

1.  Ruang publik yang bebas sebagai sarana mengemukakan pendapat. 

2. Demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat. 

3. Toleransi atau sikap saling menghormati dan menghargai.  

4. Pluralisme atau kemajemukan. 

5. Keadilan sosial atau keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu.  

Pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani dilaksanakan 

dalam proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Pendidikan 

demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani yang dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran meliputi: 

1. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa, dan berpendapat. 

Keterangan ini menunjukan pelaksanaan pendidikan demokrasi guna 

mewujudkan masyarakat madani dalam hal ruang publik yang bebas sebagai 

saran mengemukakan pendapat.  

2. Dalam hal demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat diterapkan di 

dalam kelas dengan membiasakan peserta didik untuk berkelompok dan 

bekerjasama dalam menyelesaikan tugas.  

3. Terkait toleransi dalam pembelajaran di dalam kelas yaitu peserta didik 

diajarkan menghargai pendapat temannya dan mendengarkan dengan cermat. 

Selain itu memberikan toleransi waktu untuk berganti pakaian saat akan 

pergantian jam pelajaran seperti olarga. Serta dilakukan dengan cara 

menampung pendapat para siswa dalam menjawab pertanyaan baik salah 

maupun benar dan kemudian menyimpul-kan 
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4. Pluralisme dalam pembelajaran biasanya di laksanakan dengan menggolong-

kan tingkat kemampuan siswa saat berdiskudi. Selain itu, guru juga 

menampung perbedaan pendapat para siswanya saat berdiskusi. 

5. Sedangkan keadilan sosial diterapkan dalam proses pembelajaran dengan 

memberikan nilai kepada siswa yang telah melaksanakan kewajibannya yaitu 

menjawab pertanyaan guru, sedangkan jika ada peserta didik yang melanggar 

peraturan di saat pembelajaran akan diberikan sanksi.  

Temuan pada saat penelitian yang dapat dihubungkan dengan kajian teori 

terdapat pada proses pembelajaran baik di dalam dan di luar kelas maupun 

interaksi yang terjadi di lingkungan SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. Berikut 

temuan pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani yang di 

laksanakan di luar kelas meliputi: 

1. Ruang publik yang bebas sebagai sarana mengemukakan pendapat meliputi 

sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyatakan keluhan 

yang di alami peserta didik mengenai permasalahan fasilitas sekolah dengan 

disediakannya media seperti kotak saran dan majalah dinding yang bertujuan 

untuk mengekspresikan hasil karya siswa dan menyalurkan pendapat. 

2. Demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat meliputi ikut serta dalam 

perlombaan, keikutsertaan siswa untuk mengikuti pemilihan ketua OSIS, ikut 

serta bekerja bakti di sekitar lingkungan sekolah bersama penduduk setempat, 

siswa ikut berperan dalam penyembelihan hewan kurban dan ikut 

membagikannya kepada masyarakat setempat, serta patuh akan tata tertib 

sekolah seperti tidak terlambat masuk kelas setelah istirahat. 

3. Toleransi atau sikap saling menghormati dan menghargai melipti mengajarkan 

bersikap menghormati dan menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, 

sekolah setiap seminggu sekali mengajarkan peserta didik untuk berinfak yang 

nantinya digunakan untuk keperluan misal keluarga siswa ada yang meninggal 

dunia. Selain itu mengajarkan siswa untuk menghargai temannya yang sedang 

beribadah, dan memberikan toleransi waktu untuk siswa yang sedang sakit 

untuk istirahat di UKS. 
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4. Pluralisme atau kemajemukan terlihat dari perbedaan tempat tinggal atau 

daerah siswa, yakni sekolah memberikan eluang siswa yang tinggal di luar 

wilayah kota Surakarta untuk belajar di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. 

5. Keadilan Sosial atau keseimbangan antara hak dan kewajiban meliputi 

berlakunya peraturan sekolah jika ada yang melanggar maka akan dikenakan 

sanksi. Memberikan waktu untuk bermain dengan temannya pada saat istirahat 

merupakan bentuk pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat 

madani terkait dengan keadilan sosial. Selain itu memberikan fasilitas-fasilitas 

kepada peserta didik guna kebutuhan dalam proses pembelajaran. 
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D. KESIMPULAN 

 

Hasil penelitian berdasarkan kajian terhadap isi buku PKn karangan Retno 

Listyarti dan Setiadi serta telaah lapangan baik dalam proses pembelajaran di 

dalam maupun di luar kelas, dapat dikemukaakan simpulan sebagai berikut: 

a. Buku ajar Pendidikan Kewarganegaran kelas XI karangan Retno Listyarti dan 

Setiadi yang digunakan di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta memuat materi 

pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani. Muatan materi 

demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani dalam buku tersebut termuat 

dalam bentuk kalimat, ilustrasi gambar, maupun soal. Materi pendidikan 

demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani yang dimaksud, meliputi: 

1) Ruang publik yang bebas sebagai sarana mengemukakan pendapat.  

2) Demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat. 

3) Toleransi atau sikap saling menghormati dan menghargai. 

4) Pluralisme atau kemajemukan.  

5) Keadilan sosial atau keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap 

individu. 

b. Kurikulum standar kompetensi dan kompetensi dasar Pendidikan Kewarga-

negaraan SMK kelas XI memuat materi demokrasi guna mewujudkan 

masyarakat madani yang dijabarkan dalam silabus dan RPP. 

c. Silabus dan RPP kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Surakarta memuat tentang 

demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani. 

d. Pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani dilaksanakan 

dalam proses pembelajaran di kelas. Materi-materi pendidikan demokrasi guna 
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mewujudkan masyarakat madani yang dilaksanakan di dalam meliputi ruang 

publik yang bebas, demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat, toleransi 

atau sikap saling menghormati dan menghargai, pluralisme atau kemajemukan, 

dan keadilan sosial atau keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap 

individu. 

e. Pendidikan demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani juga dapat dilihat 

dari interaksi guru dengan siswa di luar kelas. Materi-materi pendidikan 

demokrasi guna mewujudkan masyarakat madani yang dilaksanakan di luar 

kelas meliputi ruang publik yang bebas, demokratis dalam berinteraksi dengan 

masyarakat, toleransi atau sikap saling menghormati dan menghargai, 

pluralisme atau kemajemukan, dan keadilan sosial atau keseimbangan antara 

hak dan kewajiban setiap individu. 
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