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RINGKASAN 

Di perguruan tinggi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan  Mata 

Kuliah Wajib Umum (MKWU)  yang wajib diikuti oleh  mahasiswa pada seluruh program 

studi . Disini PKn memiliki posisi strategis dalam penyampaian pengetahuan dan sosialisasi 

undang-undang.  Pada materi  hak dan kewajiban warga negara dalam PKn tidak  banyak 

dibahas mengenai konsep hukum kewarganegaraan menurut Undang-Undang No.12 Tahun 

2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan). Padahal dalam praktik banyak kasus 

yang merugikan kepentingan  warga negara Indonesia. Contohnya perkawinan beda warga 

negara, kerja sama antar negara dan lain-lain. Sehingga sosialisasi UU Kewarganegaraan  ini 

sangat penting untuk dimasukkan dalam materi hak dan kewajiban warga negara dalam 

pembelajaran PKn di perguruan tinggi.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

studi kasus karena masing-masing fakultas memiliki ciri khas tersendiri dalam pembelajaran 

PKn. Adapun studi normatif pedagogi peneliti gunakan untuk memperoleh data dalam 

penelusuran dasar hukum diberikannya mata kuliah PKn di perguruan tinggi dan bagaimana 

implementasi UU Kewarganegaraan itu dalam kurikulum dan pembelajaran Pkn pada 

masing-masing fakultas yang ada di Universitas Pasundan .  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran PKn tidak ada 

keseragaman materi yang diberikan pada setiap fakultas. Penyebabnya antara lain adalah 

pengelolaan mandiri semua Mata Kuliah Wajib Umum(MKWU) oleh masing-masing 

fakultas dan dosen pengampu mata kuliah PKn secara akademik bukan berasal dari program 

studi PKn .Bahkan kurikulum PKn  didalamnya tidak memuat implementasi UU 

Kewarganegaraan secara khusus sehingga dalam pembelajaran PKn materi tersebut hanya 

disampaikan sedikit bahkan tidak tersampaikan sama sekali .     
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PRAKATA 
 
 

 

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga laporan kemajuan 

Penelitian Hibah Disertasi berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Normatif 

Pedagogi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PKN di Universitas 

Pasundan Bandung” sudah dirampungkan 75% (tujuhpuluh lima persen). 
 

Atas selesainya pengerjaan laporan kemajuan ini, kami menyampaikan 

banyak terimakasih kepada beberapa pihak yang berkontribusi langsung, yakni 

Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal 

Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

UNPAS  yang menjadi payung penelitian bagi kami, dan kepada para dosen PKn 

dan para staff bagian Akademik Fakultas yang berkenan membantu menyediakan 

data penelitian primer. 
 

Semoga apa yang saya lakukan ini menjadi jalan bagi  peningkatan 

kualitas pendidikan yang lebih bermakna ke depannya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Dalam  konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia , warga negara merupakan tiang 

penyangga utama eksistensi bangunan negara. Unsur warga negara erat kaitannya dengan 

tujuan pembetukkan suatu negara , karena pada dasarnya negara didirikan untuk melindungi 

kepentingan warga negaranya.  

Status kewarganegaraan seseorang menjadi hak dasar warga negara yang harus dipenuhi, 

dihargai, dihormati, dan dilindungi oleh negara. Indonesia telah mengatur bahwa status 

kewarganegaraan merupakan hak dasar setiap orang pada Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 Pasal 28 D ayat (4). 

Di perguruan tinggi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan 

matakuliah yang wajib diikuti oleh  mahasiswa pada seluruh program studi . Surat 

Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata 

Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, obyek pembahasan Pendidikan 

Kewarganegaraan(PKn) adalah sebagai berikut : a) Filsafat Pancasila ;b) Identitas Nasional ; 

c) Negara dan Konstitusi ;d) Demokrasi Indonesia ;e) Hak Azasi Manusia dan Rule of Law ; 

f) Hak dan Kewajiban Warga Negara ; g) Geopolitik Indonesia ; i) Geostrategi Indonesia. 

Dengan demikian bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan dalam materi PKn termasuk 

dalam pembahasan materi hak dan kewajiban warga negara.  

Pemahaman akan hak dan kewajiban bagi warga negara , pada kenyataannya tidak 

terlalu begitu dipahami oleh warga negaranya itu sendiri. Contoh tentang maraknya 

berdatangannya tenaga kerja asing ke Indonesia. Tentu saja dampaknya tidak hanya di 
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bidang ekonomi saja. Namun tentu saja sebagai warga negara asli kepentingannya harus 

lebih dikedepankan oleh negara. Seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, 

apalagi bila berhadapan dengan warga negara asing. Apakah itu berkaitan dengan 

perkawinan, kerja sama dan lain-lain. Bila hal tersebut kurang difahami bisa jadi warga 

negara asli diperdaya atau dimanfaatkan oleh orang asing . Sehingga sosialisasi tentang hak 

dan kewajiban warga negara dibidang keluarga , kekayaan dan lain-lain seharusnya dapat 

tersampaikan melalui PKn. Tidak sedikit kasus yang melibatkan warga negara asing yang 

memberikan kerugian pada warga negara asli dan negara yang bersangkutan  

Pokok materi yang termuat dan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan RI ini meliputi: 

a) Siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia; 

b) Syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan RI; 

c) Kehilangan Kewarganegaraan RI; 

d) Syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan RI; 

e) Ketentuan pidana. 

Hasil pengamatan awal , peneliti  mendapati para dosen mata kuliah PKn di masing-

masing program studi pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan  

dalam menyampaikan materi hak dan kewajiban warga negara masih terpaku pada 

pengaturan hak dan kewajiban yang ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 . Padahal 

ketentuan dalam UU Kewarganegaraan ini sangat penting diketahui dan dipahami oleh 

seluruh warga Negara di Indonesia. Belum lagi ketentuan tentang hak dan kewajiban warga 

negara lainnya, seperti yang berkaitan dengan kekeluargaan dan kepentingan lainnya, 

ketentuan itu diatur dan tersebar  dalam ketentuan-ketentuan yang lain . 
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Dengan demikian UU Kewarganegaraan sampai saat ini belum tersentuh sama sekali, 

hal ini dapat dilihat : 

(1) Kedudukan UU Kewarganegaraan tidak menjadi sumber  dalam pengembagan 

kurikulum dan pembelajaran PKn di perguruan tinggi. 

(2) Kajian implementasi UU Kewarganegaraan tidak menjadi sumber belajar dalam 

pembelajaran PKn di perguruan tinggi. 

(3) Konsep-konsep materi PKn di perguruan tinggi dalam UU Kewarganegaraan 

belum teridentifikasi . 

(4) Belum ada pengembangan konsep-konsep UU Kewarganegaraan dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran PKn di perguruan tinggi. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia 

Implementasi  menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau 

penerapan . Sehingga arti implementasi Undang –Undang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia adalah bagaimana pelaksanaan atau penerapan UU Kewarganegaraan RI . 

 Dibawah ini tabel isi pokok Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia : 

ISI POKOK UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006 TENTANG 

KEWARGANEGARAAN  REPUBLIK INDONESIA 

NO. BAB PASAL DAN ISI 

1. Bab I 

Ketentuan Umum 

Pasal 1  

Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan 

Pasal 2 

Siapa saja yang menjadi WNI secara umum 

Pasal 3 

Bagaimana perolehan kewarganegaraan Indonesia 

2. Bab II 

Warga Negara Indonesia 

 

 

Pasal 4 

Siapa saja yang menjadi WNI 

Pasal 5 

Tentang status anak yang lahir diluar perkawinan 

yang sah dan belum berusia 18 tahun 

Pasal 6 

Tentang kedudukan anak yang sah dan akibatnya 

punya kewarganegaraan ganda, dan setelah lewat 18 

tahun  harus menyatakan pilihan atas 

kewarganegaraannya. 

Pasal 7 

Bagi yang bukan WNI maka diperlakukan 

sebagaimana orang asing. 

3. Bab III Pasal 8 ,9 dan 11 
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Syarat & Tata Cara 

Memperoleh 

Kewarganegaraan 

Republik Indonesia 

Tentang perolehan kewarganegaraan dan syarat-syarat 

yang harus dipenuhi menjadi WNI. 

Pasal 10 

Permohonan pewarganegaraan harus dibuat secara 

tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia yang 

ditandatangani pemohon di atas materai. 

Pasal 13 dan 14 

Tentang  dikabulkan atau ditolak permohonan 

pewarganegaraan oleh Presiden serta jangka waktu 

jawaban dari permohonan tersebut. 

Pasal 15 dan 16 

Tentang pengucapan sumpah atau pernyataan janji 

setia dihadapan Pejabat . 

Pasal 17 

Kewajiban pemohon menyerahkan dokumen/surat-

surat keimigrasian atas namanya pada kantor imigrasi. 

Pasal 18 

Berita acara pengucapan sumpah jadi bukti sah 

Kewarganegaraan RI. 

Pasal 19 

Tentang dalam hal keadaan apa saja , warga negara 

asing dapat menyampaikan pernyataan menjadi WNI. 

Pasal 20 

Tentang pemberian kewarganegaraan pada warga 

negara asing yang telah berjasa pada negara RI. 

Pasal 21  

Tentang kedudukan anak yang dengan sendirinya 

memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 

Pasal 22 

Tentang pengaturan tata cara memperoleh 

Kewarganegaraan RI diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 
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4. Bab IV  

Kehilangan 

Kewarganegaraan 

Indonesia 

Pasal 23 dan 24 

Tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang 

kehilangan kewarganegaraan RI. Kecuali bagi orang-

orang yang mengikuti progrm pendidikan di negara 

lain. 

Pasal 25 

Kehilangan kewarganegaraan bagi seorang ayah 

maupun ibu tidak otomatis berdampak pada anak-

anaknya yang belum berumur 18 tahun atau sudah 

kawin. 

Pasal 26 

Kehilangan kewarganegaraan bagi perempuan dan 

laki-laki  WNI yang kawin dengan WNA jika 

menurut ketentuan asal pasangannya berlaku 

demikian. 

Pasal 27 

Kehilangan kewarganegaraan tidak otomatis berlaku 

bagi suami atau isteri yang terikat perkawinan yang 

sah. 

Pasal 28 

Kehilangan kewarganegaraan karena dikemudian hari 

diketahui keterangannya palsu dan lain-lain. 

Pasal 29 

Nama orang yang hilang kewarganegaraannya 

diumumka dalam Berita Negara RI. 

Pasal 30 

Selanjutnya ketentuan kehilangan dan pembatalan 

kewarganegaraan diatur dalam Peraturan  Pemerintah. 

5. Bab V 

Syarat dan Tata Cara 

Memperoleh Kembali 

Kewarganegaraan RI 

Pasal 31 

Bahwa seseorang dapat memperoleh kembali 

kewarganegaraan RI 

Pasal 32  
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Bagi seseorang yang kehilangan kewarganegaraan 

karena Pasal 23 (i), Pasal 25 & 26 ayat (1) dapat 

mengajukan permohonan tertulis pada menteri tanpa 

melalui prosedur dalam pasal 9-17 . 

Pasal 33 dan 34 

Tentang persetujuan dan penolakan permohonan 

memperoleh kembali kewarganegaran serta jangka 

waktu proses jawaban dari Menteri, selanjutnya bila 

diterima akan diumumkan dalam Berita Negara RI. 

Pasal 35  

Ketentuan persyaratan dan tata cara memperoleh 

kewarganegaraan akan diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

 

6 Bab VI 

Ketentuan Pidana 

Pasal 36  

Sanksi pidana bagi pejabat yang  berwenang karena 

lalai atau disengaja , berakibat seseorang kehilangan 

kewarganegaraannya. 

Pasal 37 

Sanksi pidana bagi seseorang yang memberikan 

maupun yang sengaja menggunakan keterangan palsu, 

dan termasuk keterangan di atas sumpah, membuat 

surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau 

dokumen untuk memakai keterangan atau surat atau 

dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh atau 

memperoleh kembali kewargargaraan. 

Pasal 38 

Sanksi pidana yang dilakukan oleh korporasi (badan 

hukum) berkaitan dengan pasal 37 ayat (1)  . 

7 Bab VII 

Ketentuan Penutup 

Pasal 44 

Bahwa ketentuan UU No 62  Tahun 1958 lalu diubah 

menjadi UU No 3 Tahun 1976 tentang Perubahan 
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Pasal 18 Tentang Kewarganegaraan RI dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku tapi peraturan pelaksanaan 

nya masih berlaku sepanjang tidak berteantangan 

dengan UU ini. 

Pasal 45 &  46 

Diharuskannya untuk membuat peraturan pelaksanaan 

UU ini dan ketentuan ini berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 

(Tabel 1) 

Sehingga dari rumusan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi UU 

Kewarganegaraan RI dapat diartikan bagaimana pelaksanaan UU tersebut dilaksanakan pada 

pembelajaran PKn di perguruan tinggi. 

Landasan filosofis lahirnya UU Kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam 

bagian menimbang ketentuan tersebut : 

a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  

Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi , harkat, dan martabat setiap orang 

sesuai dengan hak asasi manusia. 

b. Bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu 

negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin 

pelaksanaannya. 

Sedangkan landasan sosiologis lahirnya UU Kewarganegaraan sebagaimana tercantum 

dalam bagian menimbang dan penjelasan ketentuan tersebut bahwa UU No.62 Tahun 1958 

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku sebelumnya sudah tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia juga perkembangan dan 

tuntutan masyarakat Indoenesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam 

pergaulan global, yang meghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga 

negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender . 

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut : 

1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan 

seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. 
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2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yag menentukan 

kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran , yang diberlakukan terbatas 

bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan 

bagi setiap orang. 

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan 

ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

Dalam penjelasan UU No. 12 Tahun 2006 ini menganut beberapa asas khusus, 

yaitu: 

1. Asas kepentingan nasional, yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan 

mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan 

kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki tujuan dan cita-citanya sendiri. 

2. Asas perlindungan maksimum, yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan 

perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik berada di dalam maupun 

di luar negeri. 

3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yang menentukan bahwa setiap WNI 

mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum pemerintahan. 

4. Asas kebenaran substantif, dimana prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat 

administratif, tetapi juga disertai substansi dan persyaratan permohonan yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

5. Asas non diskriminatif, yang tidak membedakan perlakuan terhadap warga negara atas dasar 

suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender. 

6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dimana masing-masing warga 

negara wajib menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi 

manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. 

7. Asas keterbukaan, yang menentukan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan warga 

negara harus dilakukan secara terbuka. 

8. Asas publisitas, yang menentukan bahwa dalam hal seseorang mendapatkan atau 

kehilangan kewarganegaraan RI harus diumumkan dalam Berita Negara RI agar 

masyarakat mengetahuinya. 

Sehingga dari rumusan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi UU 
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Kewarganegaraan RI dapat diartikan bagaimana pelaksanaan UU tersebut dilaksanakan pada 

pembelajaran PKn di perguruan tinggi. 

 

2.2.  Kurikulum PKn di Pendidikan Tinggi 

Harold B. Alberty dan Elsie J. Alberty dalam Reorganizing the  High School 

Curriculum, memandang kurikulum sebagai ”all of the activities that are provided for 

student by the school constitute, its curriculum”. Kurikulum adalah segala kegiatan yang  

dilaksanakan sekolah bagi murid-murid. Seperti halnya dengan definisi Saylor dan 

Alexander, kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran, akan tetapi juga meliputi 

kegiatan-kegiatan lain, di dalam dan di luar kelas, yang berada di bawah tanggung jawab 

sekolah. (Nasution, 1995 : Hlm.4-5) .  

Adapun pengertian Kurikulum Pedidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. ( Pasal 

35 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Dalam 

kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah : a) agama; b) Pancasila; c) 

Kewarganegaraan; dan d) Bahasa Indonesia. (Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No.12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). 

Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian (MPK) ditetapkan melalui:  

1. Kepmendiknas No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, menetapkan bahwa 

Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan 
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merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib 

diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.  

2. Kepmendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 

menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pegembangan Kepribadian 

yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program 

studi.  

3. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu 

pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di 

perguruan tinggi, menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah 

Pengembangan Kepribadian. Bahwasannya beban studi untuk Mata Kuliah 

Pendidikan Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa masing-masing sebanyak 3 sks.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa Pendidikan Kewarganegaraan 

sebagai MPK karena PKn merupakan bagian kelompok MPK dan merupakan mata kuliah 

yang wajib diikuti oleh mahasiswa disetiap program studi. MPK adalah suatu program 

pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi dan 

berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan 

membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, berbudi 

pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggungjawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan . 

2.3  Pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi 

Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses 

belajar siswa, dengan meperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperan terhadap 
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rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung dialami siswa. (Winkel,1991). Gagne 

dan Briggs (1979, Hlm.3) , mengartikan instruction atau pembelajaran adalah : “instructions 

is a set of event learner in such a way that learning is facilitated.” Sehingga mengajar atau 

teaching merupakan bagian dari pembelajaran (instructions)  dimana peran guru ditekankan 

pada bagaimana merancang atau mengelola berbagai sumber dan fasilitas yang tersedia 

untuk digunakan peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Semua komponen yang terlibat 

dalam pembelajaran antara lain guru, peserta didik, material dan lingkungan belajar 

merupakan komponen penting untuk keberhasilan belajar (Dick dan Carey, 1990 : 2) . Ini 

sesuai dengan pengertian pembelajaran dalam Pasal 1 ayat 12 adalah proses interaksi 

mahasiswa dengan dosen  dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (Undang-

Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) 

Dengan demikian, pembelajaran disini  adalah  proses belajar mahasiswa dalam 

memahami mata kuliah tertentu .   

Maksud dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Pasal 37 ayat 1 Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah untuk membentuk individu menjadi 

warga yang memiliki  rasa kebangsaan, cinta tanah air serta memiliki tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. 

PKn menurut UU ternyata hanya memuat dua kompetensi yang harus dimiliki warga 

negara, yaitu rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini sangat relevan dengan upaya 

pembinaan nilai-nilai nasionalisme. Tapi tujuan tersebut belum menggambarkan tujuan PKn 

yang ideal dan komprehensif yang sesuai dengan tunututan masa kini. Dalam Maftuh (2008, 

Hlm 138) menyebutkan tujuan PKn pendapat The National Curriculum Council (Edwards & 

Fogelman, 2000:94) bahwa Pkn (Education for Citizenship) bertujuan mengembangkan 

pengetahuan , keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menggali , membuat keputusan 

yang berpengetahuan dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat yang 

demokratis. 

Dari rumusan tersebut  disimpulkan bahwa  pembelajaran PKn adalah  proses  

pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan 

selain menjadikan warga negara yang baik , juga mengembangkan pengetahuan , 
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keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menggali , membuat keputusan yang 

berpengetahuan dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat yang 

demokratis. 

2.4.  Hak dan Kewajiban Warga Negara 

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia , hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal 

yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah 

ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu 

atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. 

 Menurut Hans Kelsen , hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. 

Sehingga hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum. Pemegang hak melaksanakan 

kehendak menurut cara tertentu dan kehendaknya itu diarahkan untuk memuaskan. 

(Mertokusumo , 2010 , Hlm. 60). 

Contoh Hak Warga Negara Indonesia : 

 Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 

 Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

 Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam 

pemerintahan. 

 Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan 

kepercayaan masing-masing yang dipercayai. 

 Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 

 Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia. 

  Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul. 

mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. 

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan/kewajiban 

untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak 

yang pantas untuk didapat. 

Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia : 

 Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, 

mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. 
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 Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). 

 Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan 

pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. 

 Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum 

yang berlaku di wilayah negara Indonesia. 

 Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa 

agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik 

Untuk terjadinya hak dan kewajiban diperlukan terjadinya suatu peristiwa yang oleh 

hukum dihubungkan sebagai akibat. (Mertokusumo, 2010 , Hlm. 61). Contoh : Warga 

Negara Indonesia yang memiliki tanah wajib membayar pajak setiap tahun kepada Negara. 

2.5.    Warga Negara dan Kewarganegaraan 

Pengertian warga negara  menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen  

dalam Pasal 26 ayat (1) dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa yang menjadi 

warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 

Adapun pengertian kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan 

dengan warga negara ( UU Kewarganegaraan RI, Pasal 1 ayat (2) ). 

John J Cogan mengemukakan ciri-ciri kewarganegaraan akan berbeda-beda menurut 

hakekat sistem politik yang dianutnya. Dalam pengertian umum, ciri-ciri kewarganegaraan 

meliputi : (1) perasaan identitas; (2) memiliki hak-hak tertentu; (3)pemenuhan kewajiban-

kewajiban; (4)tingkat kepentingan dan keterlibatan di dalam berbagai urusan public; dan 

(5)penerimaan nilai-nilai masyarakat yang mendasar. (Wuryan,Sri & Syaifullah, 2009,Hlm 

110).   

Selanjutnya dikemukakan pula teori kewarganegaraan oleh Herman van Gusteren  

(Wuryan, Sri & Syaifullah, 2009, 110) yaitu :  

1 ) Teori Kewarganegaraan liberal (liberal individualist theories) yaitu , warga negara  

dalam  pandangan teori ini merupakan pemegang otoritas untuk menentukan berbagai 
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pilihan dan hak-hak. Sehingga teori ini sangat menekankan kepada kebebasan atau 

keleluasaan individu dalam menentukan tindakan-tindakannya.  

2)  Teori Kewarganegaraan komunitarian (communitarian theories of citizen) yaitu individu 

menurut teori ini dibentuk oleh masyarakat karena di masyarakat terdapat sistem norma 

yang disepakati bersama sebagai codes of conduct . Sehingga tindakan individu sebagai 

anggota masyarakat harus sesuai dengan batas-batas yang diterima masyarakat.   

3)  Teori Kewarganegaraan Republikan (republicant theories of citizen) yaitu pandangan 

pokok dalam teori ini bahwa dalam masyarakat terdapat komunitas public yang 

merupakan pusat kehidupan politik. Setiap individu dijamin hak-haknya dan setiap 

warga negara harus berperan aktif sebagai pelayan dalam komunitas politik tersebut. 

 Secara umum konsep kewarganegaraan mengandung pengertian formal dan material 

(formeel an materiel nationalite itsbegrip), karena itu dapat dibedakan antara 

kewarganegaraan formal dan material (Suganda, 2009,Hlm 3). 

 Kewarganegaraan dalam arti formal mengandung arti kaitannya dengan salah satu 

unsur atau syarat adanya negara, yaitu kewarganegaraan yang diartikan sebagai “warga 

negara”.  Didalam pengertian formal terkandung dimensi-dimensi yang luas, sehingga 

kewarganegaraan dalam arti formal mengandung pengertian yang luas. Aspek hukum yang 

melingkupi kewarganegaraan formal merupakan bidang hukum ketatanegaraan , sebab 

menyangkut yang mengatur seluk beluk hubungan antara negara dengan warga negara. 

Dengan demikian , makna (hukum) dari konsepsi kewarganegaraan juga mencakup aspek-

aspek yang luas, karena menyangkut hubungan hukum, akibat hukum, fungsi hukum, dan 

hak dan kewajiban. 

Sedangkan  yang  dimaksud  Kewarganegaraan  dalam  arti  material (isinya) 

adalah akibat  hukum dari pengertian  kewarganegaraan  itu sendiri. Misalnya apakah hak 

dan n kewajiban yang konkrit dari seorang warganegara, apa perbedaan antara warga 

negara  dengan  warganegara asing  ditinjau  dari status dan ikatan hukumnya. 

Konsep kewarganegaraan Indonesia secara resmi mulai muncul dalam siding Badan 

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kemudian HAM 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (4). Secara konseptual kewarganegaraan 
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Indonesia tersirat dalam ungkapan “segenap bangsa Indonesia” yang tercantum dalam 

Pembukaan, istilah “bangsa”, “rakyat” , dan kata “warga negara” dalam beberapa pasal. 

Dalam konteks negara Indonesia merdeka atau dalam konteks rumusan UUD 1945, kata-

kata atau istilah-istilah rakyat, bangsa, masyarakat, dan warga negara,pada dasarnya 

dipergunakan untuk menunjukkan hal yang sama (=keanggotaan dalam negara Indonesia).  

  Kata “rakyat” secara konstitusional sepanjang tercantum secara tegas kata-katanya 

dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945 merupakan istilah yang dominan. Setidak-tidaknya 

kata “rakyat” disebut untuk 8 (delapan) konteks dalam pasal-pasal UUD 1945, antara lain 

dalam hubunganya dengan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, terkait dengan 

sebutan lembaga perwakilan, dan terkait dengan kemakmuran. Kata “bangsa” digandengkan 

dengan kata “nusa” dalam konteks sumpah dan janji presiden. Kata “masyarakat” ditemukan 

dalam hubungannya dengan kesatuan hukum adat, hak-hak tradisional dan kebudayaan. 

Adapun istilah “warga negara” antara lain dicantumkan dalam konteks persamaan 

kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, pertahanan dan kemanan, serta terkait 

dengan masalah jaminan pendidikan. 

 Ungkapan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, segenap bangsa Indonesia, warga 

negara Indonesia berkenaan dengan hakikat atau makna dan prinsip-prinsip dasar 

kewarganegaraan Indonesia yang juga merupakan bagian dari keseluruhan ketentuan 

(hukum) kewarganegaraan Indonesia. 

2.6 Peta Penelitian 
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                                 PETA PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian Awaliyah, 

berjudul “Kebutuhan 

Pengembangan Buku Ajar 

Pendidikan Hukum bagi Siswa 

SMA”, (2010) bahwa 

Pendidikan Hukum terintegrasi 

dalam pelajaran PKn, menurut 

guru dan siswa dengan 

mendapat pendidikan hukum 

yang benar akan terhindar dari 

masalah hukum. 

Hasil penelitian Zuriah, 

berjudul “Model 

Pengembangan Pkn 

Multikultural Berbasis 

Kearifan Lokal dalam 

Fenomena Sosial Pasca 

Reformasi di Perguruan 

Tinggi”, (2010), menunjukkan 

penerapan Model 

Pengembangan PMBKL efektif 

meningkatkan kompetensi 

multikultural mahasiswa  

Pentingnya melakukan 

penelitian Implementasi UU 

Kewarganegaraan dalam 

Pengembangan Kurikulum & 

Pembelajaran PKn di 

Universitas Pasundan 

Melakukan survey ke tiap Fakultas, 

pemetaan Dosen semester ganjil yang 

akan dijadikan subjek penelitian. Populasi 

adalah semua dosen PKn dengan 

menggunakan teknik purposive sampling 

Studi dokumentasi, wawancara dan kuesioner dilakukan 

untuk menjawab permasalahan penelitian 

Analisis data yang diperoleh di lapangan 

Permasalahan penelitian terjawab dalam 

hasil temuan dan pembahasan penelitian 

 

Luaran Penelitian: 

1. Artikel jurnal ilmiah internasional; 

2. Workshop untuk para dosen PKn di UNPAS 

3. Rekomendasi kebijakan untuk memasukkan 

konsep kewarganegaraan dari UU 

Kewarganegaraan RI dalam kurikulum & 

pembelajaran PKn di perguruan tinggi   
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BAB III 
 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
 

 

3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk menemukan bagaimana konsep kewarganegaraan menurut UU 

Kewarganegaraan RI. 

2. Untuk menemukan bagaimana pendekatan dan arah pengembangan kurikulum dan  

pembelajaran PKn di UNPAS. 

3. Untuk menemukan bagaimana pendekatan metodelogi pembelajaran 

Kewarganegaraan menurut UU Kewarganegaraan RI dalam pembelajaran PKn di 

UNPAS. 

 3.2.  Manfaat  Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan PKn 

berkaitan dengan implementasi UU Kewarganegaraan RI terhadap komponen dasar 

dari civic education yaitu civic skills, civic knowledge dan civic disposition . 

2. Secara praktis adalah : 

a. Untuk peneliti sendiri sebagai pengetahuan yang lebih luas lagi dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran. 

b. Untuk dosen sebagai bahan masukkan materi mata kuliah PKn dalam pengajaran 

terhadap mahasiswa di masing-masing Fakultas Universitas Pasundan Bandung. 
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c. Untuk seluruh Mahasiswa di  Universitas Pasundan Bandung sebagai bahan 

masukkan dan pembelajaran  agar dengan mempelajari UU Kewarganegaraan RI 

pada mata kuliah PKn dapat mencapai tujuan PKn. 

d. Untuk masukan pada pemegang kebijakan khususnya pihak Universitas agar 

dalam hal pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, hendaknya dilakukan 

secara kontinu, dan pengelolaan MKWU itu sebaiknya dilakukan oleh pihak 

Universitas . 

e. Dalam hal pengembangan kurikulum dan pembelajaran agar memasukkan materi 

UU Kewarganegaraan RI dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan 

khususnya mengenai konsep kewarganegaraan mengingat pemahaman akan hal 

tersebut bermanfaat dan membantu warga negara manakala menghadapi masalah 

kewarganegaraan . Seperti perkawinan beda kewarganegaraan.  
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BAB IV 
 

METODE PENELITIAN 
 
 
4.1    Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam 

mengenai bagaimana implementasi UU Kewarganegaraan dalam  pengembangan kurikulum 

dan pembelajaran PKn , berikut pemahaman hak dan kewajiban warga negara pada dosen 

PKn semua fakultas di UNPAS yang mengajar pada semester I tahun ajaran 2017/2018 

melalui perkuliahan mata kuliah   Pendidikan Kewarganegaraan di UNPAS Bandung.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan studi kasus.  

Pada pendekatan ini, peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, 

aktivitas, proses, atau sekelompok  individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, 

dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai 

prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2012:20). 

Penelitian studi kasus (field study) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung 

saat ini, serta interaksi lingkungn unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given). 

(Muchtar, 2015, Hlm 432) . Studi kasus yang dimaksud adalah untuk dapat memperoleh 

data dari setiap fakultas yang memiliki ciri khas masing-masing.  

  Adapun studi normatif pedagogi digunakan peneliti untuk dapat memperoleh data 

mengenai dasar hukum yang dipakai dalam kurikulum dan pembelajaran PKn di perguruan 

tinggi serta bagaimana pelaksanaan implementasi UU Kewarganegaraan dalam 

pembelajaran PKn pada setiap fakultas di Universitas Pasundan. 
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4.2. Lokasi dan Subjek Penelitian 
 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di  seluruh Fakultas Universitas 

Pasundan Bandung, yang berpusat di Jalan Tamansari nomor 6-8 Bandung. Subjek 

penelitian ini adalah para dosen PKn semeter I (satu)   tahun ajaran  2017-2018 di 

Universitas Pasundan Bandung. 

4.3.   Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti 

sendiri yang terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi.  

1)   Tehnik pengumpulan data : 

a. Studi dokumentasi  

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumentasi dan data-data yang diperlukan 

dalam permasalahan penelitian antara lain Undang-Undang , Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang dalam bentuk  Keputusan Menteri ,Surat Keputusan Dirjen Dikti, 

literatur fisik (buku, jurnal, koran dan lain-lain) dan elektronik (internet) . 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan peneliti menanyakan berbagai pertanyaan terbuka (open-ended 

questions) umum / khusus kepada  ahli, para dosen PKn dan partisipan seorang atau 

lebih dan mencatat jawaban mereka. 

c. Kuesioner 

Kuesioner dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara meminta para responden 

untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang sudah tersedia dalam daftar pertanyaan pada 

lembar kuesiner tersebut. 

 
 
2) Teknik Analisis Data 
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Analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992. 

Hlm.16). 

 Reduksi data adalah proses pemilihan , pemilihan, pemusatan perhatian dan makna 

pengertian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh di 

lapangan. (Muchtar, 2015, Hlm. 330). 

Penyajian data adalah deskripsi kumpulan informasi tersusun yang dimungkinkan 

untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari satu 

kegiatan dari konfigurasi yang utuh . Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi itu sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam 

pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang dari data yang 

diperoleh , diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya, yakni merupakan 

validitasnya. (Muchtar, 2015, Hlm.349). 
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BAB V 
 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
 

 

3.1 Hasil yang Dicapai 

Ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi objek pengaturan hukum kewarganegaraan : 

1. Status hukum kewarganegaraan seseorang;  

2. Fungsi negara (pemerintah) berkaitan dengan pengaturan  pewarganegaraan;  

3.Pengaturan dan perlindungan hak-hak dan kewajiban kewarganegaraan. 

Konsep kewarganegaraan dalam konsep hukum kewarganegaraan tercermin dalam 

bentuk pengakuan atas status kewarganegaraan seseorang menurut hukum formal yang 

berlaku .  

Konsep status hukum kewarganegaraan menunjuk pada konsep hubungan hukum 

antara individu dengan negara, di samping menunjuk pada ada tidaknya pengakuan dan 

perlindungan secara yuridik hak-hak dan kewajiban yang melekat, baik pada individu 

maupun pada negara yang bersangkutan. (Ekatjahyana,2010). 

Kewarganegaraan tidak hanya dipahami bagaimana seorang warga negara dapat 

memperoleh pengakuan sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan apa 

hak seseorang setelah menjadi Warga Negara Indonesia dan apa kewajiban negara terhadap 

orang tersebut, dan begitu juga sebaliknya. 

. Peta konsep kewarganegaraan menurut UU Kewarganegaraan RI untuk 

pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn di perguruan tinggi adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

PETA KONSEP KEWARGANEGARAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Input 

Undang-Undang No.12 

Tahun 2006 Tentang 

Kewarganegaraan RI 

Konsep Kewarganegaraan 

1.Status Hukum Warga Negara 

    2.Asas Ius Soli dan Sanguinis 

(2) Out put 

Meningkatkan 

pemahaman Hak 

dan Kewajiban 

warga negara 

Kurikulum 

Pendidikan 

Tinggi 

PKn sebagai 

MKWU 

Implementasi Konsep 

Kewarganegaraan dalam 

Pengembangan 

Kurikulum 

&Pembelajaran PKn 

____________________ 

Kebijakan 

UNPAS,Dosen, 

RPS,Sarana Prasarana, 

Metode Pembelajaran, 

Media dan Evaluasi 
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3.2 Luaran yang Dicapai 

  Berikut di bawah ini merupakan luaran yang dihasilkan dari hasil 

penelitian . Peneliti mengajukan artikel dalam jurnal internasional “Kasetsart 

Journal of Social Studies” dari Thailand dengan judul “THE CONCEPT OF 

CITIZENSHIP AS CONTENT OF CIVIC EDUCATION IN HIGHER 

EDUCATION IN INDONESIA”  dan telah di submit oleh jurnal tersebut pada 

tanggal 07-08-2017, bukti terlampir .  

Abstract 

The concept of citizenship have a differences in various countries caused by at least 

3 things, namely; the different characteristics of citizens, historical background, and 

state needs. This study aims to illustrate the concept of citizenship as one of the 

material content that must be given to civic education course in higher education. 

This research uses qualitative approach with normative-pedagogical method. Data 

were collected through interviews, documentation studies and observations 

analyzed using qualitative data analysis techniques from Miles & Hubermann, 

including data reduction, data display, and verification. The results show that the 

concept of citizenship is important as one of the content in civic education course. 

This material not only talks about status, how to obtain and lose citizenship, but 

rather a set of rights and obligations that must be implemented as a consequence the 

inherent of citizenship status. 

Keywords: citizen, citizenship, rights and obligation. 

 

Luaran lainnya adalah diadakannya kegiatan Workshop bagi para dosen PKn 

di Universitas Pasundan, dengan tema “Pengembangan Kurikulum & Pembelajaran 

PKn di Perguruan Tinggi” yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2017 di 

gedung FKIP Universitas Pasundan Bandung. Dengan kegiatan ini diharapkan para 

dosen PKn mendapat penyegaran dan pengembangan pembelajaran dalam materi 

PKn pada umumnya . Sesuai dengan penelitian ini agar memasukkan konsep 

kewarnegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia. 
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BAB VI 
 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 Penelitian ini masih menyisakan satu pertanyaan penelitian yang belum dibahas 

yaitu: Bagaimana pendekatan metodelogi pembelajaran Kewarganegaraan menurut UU 

Kewarganegaraan RI dalam pembelajaran PKn di UNPAS ? 

Untuk memperoleh data penelitian dari pertanyaan diatas, dilakukan bersamaan 

dengan mulainya perkuliahan semester 1 tahun ajaran 2017-2018. Matakuliah PKN ini di 

seluruh fakultas  diberikan pada semester 1 (satu). Perkuliahan dimulai pada tanggal 11 

September 2017. 

Selanjutnya luaran yang telah peneliti lakukan adalah mengadakan workshoop yang 

berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia 

dalam pengembangan pembelajaran PKn di perguruan tinggi. Telah dilaksanakan pada 

tanggal 21 Oktober 2017 . Pesertanya khusus hanya dosen PKn saja dari setiap fakutas. 

Hasil workshop tersebut belum peneliti olah lebih lanjut, mengingat batas akhir Laporan 

Akhir yang harus segera diselesaikan . 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

 Kewarganegaraan tidak hanya dipahami bagaimana seorang warga negara dapat 

memperoleh pengakuan sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan apa 

hak seseorang setelah menjadi Warga Negara Indonesia dan apa kewajiban negara terhadap 

orang tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Makna (hukum) dari konsepsi kewarganegaraan 

juga mencakup aspek-aspek yang luas, karena menyangkut hubungan hukum, akibat 

hukum, fungsi hukum, dan hak dan kewajiban. Bila UU Kewarganegaraan ini di masukkan 

dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya sejalan dengan tujuan PKn itu sendiri. 

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah untuk membentuk individu menjadi warga yang 

memiliki  rasa kebangsaan, cinta tanah air serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan 

dan kebangsaan. 

7.2 Saran 

 Penelitian mengenai kewarganegaraan dalam bidang hukum telah banyak dihasilkan  

dengan topik-topik yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti perkawinan 

beda warga negara dan kerjasama dengan warga negara asing .  

Adapun dalam bidang pendidikan baru saya yang melakukan penelitian terkait 

dengan implementasi UU Kewarganegaraan dalam Kurikulum dan Pembelajaran . Untuk 

pemegang kebijakan dalam kurikulum PKn hendaknya memasukkan materi tentang Konsep 

Hukum dalam UU Kewarganegaraan dalam Pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi. 

Globalisasi sudah jadi keniscayaan, menuju masyarakat global sesungguhnya pemahaman 

seseorang terhadap status hukum kewarganegaraan tidak hanya menjadikan seseorang sadar 

akan hak dan kewajibannya saja. Namun setidaknya sebagai warga negara melalui mata 

kuliah PKn telah dibekali bagaimana menjadi warga negara yang cerdas . 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lagi hal-hal yang berkaitan 

dengan kewarganegaran dari segi sosial dan kultural.    
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