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RINGKASAN

Indonesia sebagai negara hukum, telah memiliki aturan baik tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur pola hubungan dalam kehidupan masyarakat sebagai
wujud perlindungan hukum yang diberikan bangsa kepada warga negaranya, tanpa
kecuali perlindungan hukum terhadap siswa sekolah. Pematangan pemahaman
hukum serta nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam hukum perlu dilakukan
secara berkelanjutan,harapannya agar pada akhirnya hukum
mampu untuk
diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari
secara baik, sebagai
tanggungjawab bersama semuauntuk menciptakan tatanan masyarakat dan bangsa
yang menjunjung tinggi hukum, sekaligus memberikan perlindungan hukum.
Faktanya, masih banyak yang belum mendapatkan haknya berupa perlindungan
hukum, baik itu terlindungi dari sasaran kejahatan maupun terlindungi dari potensi
menjadi pelaku kejahatan. Siswa sekolah berpotensi besar menjadi korban kejahatan
dan berpotensi pula berhadapan dengan hukum. Salah satu aspek penting dan
mendasar dari persoalan tersebut adalah terletak pada proses transformasi nilai-nilai
luhur hukum dalam suatu pendidikan hukum, karena pendidikan hukum sangat
berpengaruh besar terhadap nalar pembentukan budaya hukum masyarakat.
Pendidikan hukum akan mengarahkan pesertanya untuk tidak terpaku pada
aturan legalistik semata, namun juga mengarahkan pada pemahaman hukum secara
mendalam. Pendidikan hukum merupakan salah satu komponen pembangunan
hukum di Indonesia, sekaligus fondasi kebijakan dalam pembaharuan sistem
pendidikan, khususnya pendidikan hukum dini yang harapannya dapat sedikit demi
sedikit meningkatkan kesadaran hukum siswa sebagai generasi penerus bangsa.
Pemberian pemahaman terhadap hukum melalui pendidikan hukum perlu dilakukan
sejak dini, salah satu diantaranya terhadap siswa sekolah.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi model
pendidikan hukum yang memberikan ruang gerak untuk mengapresiasikan hak-hak
anak terkait perlindungan hukum dan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi
anak dalam mewujudkan siswa sadar hukum.
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian
yuridis normatif dengan didukung oleh metode yuridis empiris, dengan
menggunakan pendekatan multidisiplin, yaitu meliputi pendekatan yuridis-dogmatis,
dilengkapi dengan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundangundangan, pendekatan perbandingan (dalam pendekatan perbandingan peneliti
melakukan kajian perbandingan dari perspektif psikologis, pendidikan, kedokteran
dan filosofis). Untuk menganalisa dan menemukan jawaban atas permasalahan,
dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, (yaitu bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier), bahan non hukum dan data
primer (yang diperoleh dari sekolah). Terhadap bahan hukum, bahan non hukum
serta data primer akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif.Tujuan
penelitian ini adalah menemukan formulasi model pendidikan hukum yang tepat
dalam mewujudkan siswa sadar hukum bagi siswa yang dapat diterapkan dalam
lingkungan sekolah dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan
diterapkan secara berkelanjutan sebagai alternatif pembangunan hukum di Indonesia.
Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat

sekolah, sehingga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan sekolah terkait
pendidikan hukum dini terutama Sekolah Menengah Atas, serta bermanfaat juga
untuk diterapkan dalam pengabdian pada masyarakat, pengembangan keilmuan
dalam dunia akademik khususnya ilmu hukum, sebagai bahan ajar untuk mahasiswa
fakultas hukum khususnya yang mengambil mata kuliah Clinical Legal Education
dan Magang.
Keyword: Model, Pendidikan, Hukum, Kesadaran, Siswa.
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BAB 1
PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara hukum,1 telah memiliki aturan-aturan yang mengatur
pola-pola hubungan dalam kehidupan masyarakat. Aturan tersebut baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis, dengan segala konsekuensi dan kompleksitasnya
merupakan sebuah kebutuhan penting bagi bangsa Indonesia, sekaligus sebagai
wujud perlindungan hukum yang diberikan bangsa terhadap warga negaranya,
perlindungan hukum yang diberikan dalam konteks ini tak terkecuali perlindungan
hukum terhadap siswa sekolah. Satjipto Rahardjo, mengemukakan terdapat tiga
perspektif mengenai pemahaman tentang hakikat dari hukum, salah satunya, hukum
dilihat sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu.2Artinya hukum bukan hanya sekedar
rangkaian kalimat yang berisi norma semata tetapi juga mengandung nilai-nilai
moral kemanusiaan dan keadilan bagi sebuah bangsa. Apapun hukum yang berlaku
baik di dalam sebuah kelompok, masyarakat maupun negara, pematangan dan
pemahaman hukum serta nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam hukum (nilai
moral dan keadilan) tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga pada
akhirnya diharapkan mampu untuk diimplementasikan di dalam kehidupan seharihari

secara baik dan maksimal, sebagai wujud perlindungan hukum tersebut.

Mewujudkan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam hukum selayaknya
merupakan usaha bersama semua pihak baik oleh para penegak hukum, lembaga
tinggi hukum, institusi pendidikan hukum dan masyarakat. Karena merealisasikan
nilai moral dan keadilan yang hakiki merupakan tanggung jawab bersama semua
pihak untuk menciptakan tatanan masyarakat dan bangsa yang menjunjung tinggi
hukum, sekaligus memberikan perlindungan hukum. Karenanya diperlukan
kesadaran dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga-lembaga hukum dan
institusi

pendidikan serta

masyarakat untuk sama-sama

mewujudkan perlindungan hukum tersebut.

1
2

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6.

membangun dan

Faktanya, banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan haknya berupa
perlindungan hukum, baik itu terlindungi dari sasaran kejahatan maupun terlindungi
dari potensi menjadi pelaku kejahatan, salah satunya adalah siswa sekolah, karena
siswa sekolah berpotensi besar menjadi korban kejahatan dan berpotensi pula
berhadapan dengan hukum. Persoalan-persoalan hukum yang terjadi di lingkungan
siswa sekolah saat ini telah mencapai tahap yang sangat memprihatinkan dengan
munculnya berbagai persoalan tauran pelajar, geng motor, pencabulan, pemerkosaan,
pengguguran kandungan, pembunuhan, penggunaan narkotika, pembangkangan
terhadap tata tertib sekolah, dan lain-lain. Persoalan-persoalan hukum ini merupakan
salah satu persoalan yang sangat penting dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari.
Hal ini tentu berkaitan langsung dengan realitas dan budaya masyarakat. Salah satu
aspek penting dan mendasar dari persoalan tersebut adalah terletak pada proses
transformasi nilai-nilai luhur hukum dalam suatu pendidikan hukum, karena
pendidikan hukum sangat berpengaruh besar terhadap nalar pembentukan budaya
hukum masyarakat.Pendidikan hukum akan mengarahkan pesertanya untuk tidak
terpaku pada aturan legalistik semata, namun juga mengarahkan peserta pada
pemahaman hukum dan aturan secara mendalam. Pendidikan hukum merupakan
aspek utama dalam merespon perkembangan zaman. Pendidikan hukum dimasa yang
akan datang juga akan mampu mengemban suatu misi baru yang sekalipun lain
namun tak kalah pentingnya, yaitu menghasilkan masyarakat sipil yang tahu
bagaimana mengadvokasi kepentingan sesamanya, mampu bertindak dalam koridor
hukum, dan mampu menjadi pengawal hukum. Karenanya pemberian pemahaman
terhadap hukum melalui pendidikan hukum perlu dilakukan sejak dini, salah satu
diantaranya terhadap siswa sekolah.
Dampak besar peranan pendidikan hukum salah satunya adalah pada
pengaruhnya terhadap masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukumlah yang harus membentuk kebiasaan dalam sebuah masyarakat, karenanya
pembangunan hukum melalui pendidikan hukum harus mendahului pelaksanaan
pembangunan di bidang lain. Pendidikan merupakan proses membimbing dan
melatih, dan memandu manusia keluar dari kebodohan dan pembodohan. Dengan
demikian pendidikan hukum merupakan proses membimbing, melatih dan memandu
manusia keluar dari kebodohan terhadap hukum.

Dalam sistim sosial yang demokratik yang ditopang oleh prinsip supremasi
hukum, tidak ada yang meragukan bahwa pendidikan hukum adalah sumber
pembangunan dan penegakkan hukum. Dengan pendidikan hukum masyarakat akan
diajak terbiasa bertindak dalam koridor hukum sehingga dapat mewujudkan
kesadaran hukum. Siswa sekolah mayoritas berusia anak-anak dan pendidikan
hukum bukan hanya merupakan hak bagi mereka yang bersekolah di sebuah fakultas
hukum pada perguruan tinggi, tetapi juga merupakan hak masyarakat luas maka
termasuk di dalamnya adalah siswa sekolah. Anak yang lahir ke dunia, ibarat kertas
putih yang kosong belum ditulisi dan akan terisi oleh ide-ide atau pengertianpengertian karena pengaruh dari luar melalui proses pengalaman (empiri) yang
ditangkap oleh indera dan pengolahan hasil kesan indera, di dalam jiwa.Maka dari
itu pendidikan hukum berusaha untuk memberikan sebuah pengalaman kepada siswa
terhadap hukum yang tentunya akan ditangkap oleh indra dan pada akhirnya dari
pendidikan hukum tersebut, siswa dapat mengolah hasil kesan indra terhadap
pendidikan hukum di dalam jiwanya. Pendidikan hukum terhadap siswa seharusnya
tidak berhenti sebagai pengetahuan tetapi menjadi watak atau kebiasaan dalam
kehidupan sehari-hari sehingga terwujudkan siswa sadar hukum yang mengenal
hukum, memahami hukum, memiliki sikap yang tidak bertentangan dengan hukum
ditinjau dari sudut pandang filsafat hukum, sebagaimana gambar di bawah ini:
Gambar 1
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendidikan Hukum sebagai Sub Sistem Hukum
Istilah pendidikan berasal dari bahasa Latin „educere‟ yang berarti memimpin
atau memandu keluar. Tujuan pendidikan memuat tentang nilai-nilai kebajikan,
keluhur, kepantasan, kebenaran, dan keindahan bagi kehidupan. Mendengar istilah
pendidikan sering diasumsikan sebagai lembaga sekolah atau perguruan tinggi,
dimana terdapat peserta didik dan pengajar dalam suatu lembaga. Padahal
pendidikan tidak terbatas pada yang disebutkan tersebut. Pendidikan merupakan
sebuah proses dimana manusia dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk
mengenal diri dan lingkungannya melalui proses belajar yang tidak terbatas pada
ruang

dan

waktu.

Pendidikan

hukum

bukan

merupakan

proses

hapal

menghapal.Pendidikan merupakan proses membimbing dan melatih, dan memandu
manusia keluar dari kebodohan dan pembodohan.3Dengan demikian pendidikan
hukum merupakan proses membimbing, melatih dan memandu manusia keluar dari
kebodohan terhadap hukum.Dalam sistim sosial yang demokratik yang ditopang oleh
prinsip supremasi hukum, tidak ada yang meragukan bahwa pendidikan hukum
adalah sumber pembangunan dan penegakkan hukum.Dengan pendidikan hukum,
masyarakat akan diajak terbiasa bertindak dalam koridor hukum sehingga dapat
mewujudkan kesadaran hukum.Cicero mengatakan ubi sociatas ibi ius artinya
dimana ada masyarakat disitu ada hukum.4 Maka dimana ada masyarakat
dilingkungan sekolah disitu ada hukum, baik yang dibuat oleh penguasa maupun
yang dibuat oleh pihak sekolah, yang berlaku dan mengikat bagi siswa.Siswa
sekolah yang secara faktual didominasi oleh usia yang secara hukum disebut belum
dewasa (anak-anak) merupakan pribadi yang masih sangat memerlukan pembinaan
terutama pembinaan di bidang hukum dalam bentuk pendidikan hukum, karena pada
usia tersebut siswa sangat rentan menjadi korban dan pelaku pelanggaran hukum.
Terhadap hal ini, Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar belum dapat
berbuat banyak dalam mengatasi persoalan rentannya siswa (anak) sebagai korban
3
4

Sudarwan Danim, 2010, Pengantar Kependidikan, Alfabeta, Bandung, hlm. 2-3.
R. Soepomo, 2007, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 5.

dan pelaku kejahatan (masalah kemerosotan moral) tersebut, maka dari itu disinilah
pendidikan hukum terhadap siswa sebagai gerakan sosial merupakan respons
terhadap masalah ini.Pemilihan siswa sekolah yang mayoritas berusia anak-anak
sebagai objek pendidikan hukum dikarenakan John Locke seorang filosof Inggris
yang mengembangkan paham Rasionalisme, pernah berpendapat bahwa anak yang
lahir ke dunia, ibarat kertas putih yang kosong belum ditulisi. Teori ini terkenal
dengan Teori “Tabularasa” (a blank sheet of paper). Teori ini berpandangan manusia
lahir merupakan anak yang suci seperti meja lilin (tabularasa). 5Anak dengan jiwa
yang kosong tersebut akan terisi pengetahuannya karena pengaruh dari luar salah
satunya melalui proses pengalaman.John Locke dalam bukunya “An Easy
Concerning Human Understanding”, berpendapat bahwa satu-satunya cara manusia
memperoleh

pengetahuan

adalah

melalui

pengalaman

atau

penginderaan.

Pandangannya ini terinspirasi oleh pemikiran Aristoteles, bahwa manusia identik
dengan papan tulis kosong.6 Aliran empirisme bertolak dari Lockean Tradition yang
mementingkan stimulus eksternal dalam perkembangan manusia, menyatakan bahwa
perkembangan anak tergantung kepada lingkungan. Pengalaman yang diperoleh anak
dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulanstimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa
dalam bentuk pendidikan.7 Pada perkembangannya, anak juga sangat tergantung
kepada asuhan dan pendidikan dari orang tua atau orang dewasa disekelilingnya.
Semua anak lahir dalam keadaan sama. Perkembangan anak merupakan hasil belajar
dan pengalaman. Seorang anak akan lebih baik dari lainnya karena perbedaan
lingkungan yang membesarkannya, memberi bimbingan, kesempatan, dan fasilitas
belajar yang memadai akan menjadi anak yang cerdas. Sementara anak yang tinggal
pada keluarga dan lingkungan yang kurang memberikan bimbingan, kesempatan dan
fasilitas yang kurang memadai, akan berkembang menjadi anak yang kurang cerdas. 8
Pengetahuan dan keterampilan manusia dibentuk oleh pengalaman inderawi
dan perlakuan yang diterima oleh anak. Anak laksana biji besi yang mencair,
5

6
7
8

M. Sukardjo & Ukim Komarudin, 2012, Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya, Rajawali
Pers, Jakarta, hlm. 20.
Sudarwan Danim, Op.Cit., hlm. 51.
Umar Tirtarahardja & S.L. La Sulo, 2008, Pengantar Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 194.
I.G.K. Wardani & Siti Julaeha, 2008, Teori Perkembangan, dalam Kapita Selekta Kependidikan
SD, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 622.

sehingga bisa dibentuk seperti apa saja.9Pendidikan hukum berusaha untuk
memberikan sebuah pengalaman siswa terhadap hukum yang tentunya akan
ditangkap oleh indra siswa dan pada akhirnya dari pendidikan hukum tersebut, siswa
dapat mengolah hasil kesan indra terhadap pendidikan hukum di dalam jiwanya.
Pendidikan semakin lama, semakin diperlukan.Di Indonesia Pancasila, UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengamanatkan untuk melakukan pendidikan
hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di
Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideal secara filosofis memiliki nilai-nilai
kultural sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia yang perlu diaktualisasikan ke
dalam bentuk perilaku masyarakat yang arahannya bisa membentuk masyarakat yang
sadar terhadap hukum yang berlaku. UUD 1945 sebagai landasan konstitusionilnya
melalui penjelasannya menyebutkan bahwa : Negara Indonesia berdasar atas hukum
(rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).Pernyataan ini
merupakan kesepakatan Bangsa Indonesia. Amanat tersebut menyiratkan pentingnya
pendidikan hukum, karena melalui pendidikan hukum terdapat usaha agar hukum itu
diketahui, dipahami, ditaati agar Negara Indonesia dapat menjadi negara yang
berdasarkan atas hukum. Selain amanat di atas, terdapat juga salah satu pasal penting
dalam UUD 1945 dalam hubungannya dengan pendidikan hukum yaitu Pasal 27 ayat
(1) UUD 1945 yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya. Agar warga negara dapat menjujung hukum diperlukan
adanya pendidikan hukum, karena dengan mengetahui, memahami dan mentaati
hukum, warga negara dapat menjunjung hukum.Pendidikan merupakan bagian
penting dari kehidupan, pendidikanlah yang juga membedakan manusia dengan
mahluk hidup lainnya.Meletakkan dan menyadari dengan sungguh-sungguh,
pendidikan hukum sejatinya merupakan subsistim dari sistim hukum sangat penting
dan mendasar.
Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa fungsi hukum adalah sebagai
suatu sarana pembaharuan masyarakat.10 Maka melalui pendidikan hukum lah apa
yang dikemukkan Mochtar Kusumaatmadja dapat dilakukan menuju suatu
9
10

Sudarwan Danim, Loc.Cit.
Lili Rasjidi, 2012, Dasar-DasarFilsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya, Bandung, hlm. 79.

masyarakat atau negara hukum yang sadar hukum. Masyarakat yang sedang
membangun berarti masyarakat yang sedang melakukan perubahan yang cepat, maka
hukumpun harus lebih cepat merespon terhadap perubahan tersebut. Sebagai salah
satu bentuk respon hukum terhadap hal tersebutlah maka pendidikan hukum
merupakan salah satu solusinya. Hukum merupakan cerminan yang memantul
kepentingan masyarakat yang begitu cepat melakukan perubahan, maka hukumpun
harus mengubah dirinya dari perkembangan repressif law menjadi preventif law lalu
berbentuk rensponsif law. Karena hukum tidak semata-mata reaktif melainkan harus
proaktif. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan, bahwa persoalan
mempertahankan dan meningkatkan mutu hukum yang mampu menjangkau
kebutuhan masyarakat, merupakan wujud karakteristik hukum yang bersifat
responsif dan proaktif, maka dari itu pendidikan hukum merupakan suatu agenda
yang yang tidak bisa ditawar lagi dan harus dilaksanakan. Hukum yang membentuk
kebiasaan masyarakat merupakan perwujudan dari konsep law as a tool of social
engineering. Intinya adalah keadaan masyarakat yang akan diubah, maka dalam
implementasinya hendaknya dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan
kerugian terhadap masyarakat. Ter Haar dengan ajarannya yang terkenal dengan
teori Beslissingenleer atau teori keputusan menyebutkan bahwa hukumlah yang
membentuk kebiasaan yang berlaku pada masyarakat modern.11Dengan demikian
fungsi hukum tidak hanya sekedar untuk menjaga keamanan dan ketertiban, akan
tetapi juga untuk mempercepat proses pembaharuan masyarakat menuju masyarakat
yang menjadi biasa dalam sadar hukum melalui pendidikan hukum. Maka wajar jika
Barda nawawi Arief memasukan pendidikan hukum sebagai salah satu komponen
pembangunan hukum. Barda Nawawi Arief dalam pidato pengukuhan guru besarnya
mengemukakan bahwa: ada satu komponen atau satu pilar lagi yang sepatutnya
mendapat perhatian dalam upaya pembangunan dan pembaharuan hukum nasional,
yaitu komponen pendidikan hukum.12Memasukan komponen tersebut sangat penting
jika dihubungkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang secara filodofis
11

12

Mochtar Kusumaatmadja, 2006, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung
hlm. 77.
Barda Nawawi Arief, 2007, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong
Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar pada 25 Juni 1994,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 3.

menyebutkan bahwa hukum adalah untuk manusia.13Maka dari itu dalam rangka
memanusiakan manusia dan menjalankan amanat humanitas Pancasila, maka perlu
dilakukan pendidikan hukum.

2.2 Kesadaran Hukum dalam Sistem Hukum
Menurut Jhering, hukum itu dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk
mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan.14Salah satu hasil yang diinginkan
hukum adalah kesadaran hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum
dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali.15Untuk mengembangkan
kesadaran hukum pemahaman tentang hukum menjadi sangat penting.Barda Nawawi
Arief dalam pidato pengukuhan guru besarnya mengemukakan bahwa: Ismail Saleh
mantan Menteri Kehakiman pernah mengemukakan 3 (tiga) komponen utama yang
harus diperhatikan dalam melakukan pembangunan hukum (nasional) yaitu: (1)
komponen norma hukum dan perundang-undangan, (2) komponen aparat penegak
hukum, dan (3) komponen kesadaran hukum masyarakat.16Bahkan ditegaskan oleh
Ismail Saleh bahwa komponen-komponen tersebut merupakan pilar-pilar dari
Kerangka Landasan Pembangunan di bidang Hukum yang memberikan bentuk dan
isi daripada hukum di negara Indonesia.17M. Husni mengemukakan bahwa Donald
Black dalam bukunya The Behavior of Law mengemukakan suatu perilaku hukum
(case) mempunyai struktur sosialnya sendiri. M. Husni juga menyebutkan bahwa
Black sendiri mengemukakan teori bahwa kehadiran hukum bervariasi di mana
orang-orang itu berada. Oleh karena itu jika kita mengharapkan perilaku hukum
masyarakat yang baik, maka kita harus menciptakan struktur sosial masyarakat yang
baik pula. Selama struktur sosial masyarakat tidak terkandung kearah susunan
masyarakat yang baik maka selama itu pula perilaku hukum masyarakat sulit untuk
mengarah kepada perilaku hukum yang baik. Ini sebuah asumsi. Kalau kemudian ini
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Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, hlm. 154.
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dikembangkan lebih lanjut maka untuk menciptakan perilaku hukum yang baik
(baca: kesadaran hukum) maka struktur sosial yang mengitari tempat di mana hukum
itu diberlakukan harus diperbaiki terlebih dahulu. Apa saja struktur sosial yang harus
diperbaiki dikemukakan oleh M. Husni yaitu struktur ekonomi, politik, pendidikan,
pertahanan keamanan, serta struktur-struktur lainnya yang terdapat dalam sistem
sosial yang luas.18
Pandangan M. Husni ini menunjukan bahwa struktur pendidikan merupakan
salah satu struktur sosial yang dapat diperbaiki dalam rangkan menciptakan
kesadaran hukum.Karena sebagaimana dijelaskan Ishaq bahwa kesadaran hukum
yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum.
Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum,
baik kendala berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kendala berupa
kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.19Bangsa Indonesia
juga bahkan diingatkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto untuk membangun
kesadaran hukum hingga ke masyarakat lapisan bawah karena pada masyarakat
lapisan bawah inilah, dirasakan banyaknya ketidak adilan dalam hukum yang
berlaku. Akibatnya, masyarakat strata bawah akan lebih cenderung untuk
menyelesaikan perkara-perkara lewat caranya sendiri dari pada cara-cara formal
menurut

prosedur

hukum20Begitu

pentingnya

kesadaran

hukum

didalam

memperbaiki sistem hukum, maka tak heran di Indonesia Pancasila dijadikan sebagai
landasan ideal tidak saja untuk mengakomodir pendidikan hukum tetapi Pancasila
juga sebagai landasan ideal untuk mengakomodir kesadaran hukum di dalam
pembangunan sistem dan politik hukum nasional.Secara tersirat pentingnya
kesadaran hukum dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar
Nasional Pendidikan yangtelah mengamanatkan bahwa: kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan
wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai
18

19
20

M. Husni, 2006, Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Penegakan Hukum, Jurnal Equality,
Vol. 11 No. 2, hlm. 87.
Ishaq, 2012, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 250.
Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah,
Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 189.

manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan
patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan
bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab
sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti
korupsi, kolusi, dan nepotisme.21
Kesadaran

hukum

juga

mendapat

tempat

yang sangat

penting di

dalamPeraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang
Pola Penyuluhan Hukum meyebutkan:penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan
tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap
anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga
negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh,
dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.22 Selain itu Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pola Penyuluhan
Hukum meyebutkan bahwa sasaran penyuluhan hukum meliputi seluruh lapisan
masyarakat.23 Bahkan pada Konsideran menimbang Peraturan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pola Penyuluhan Hukum meyebutkan:
a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat
agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi
hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan penyuluhan hukum
secara nasional;
b. bahwa agar pelaksanaan penyuluhan hukum secara nasional dapat berjalan secara
tertib, terarah, dan terpadu, perlu didasarkan pada Pola Penyuluhan Hukum.24
Amanat tersebut ditujukan agar terjadi pembinaan hukum yang mampu
mengerahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sekaligus meningkatkan
kesadaran hukum rakyat, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai
prasarana yang harus ditunjukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa,
sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan
21
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Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.
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pembangunan yang menyeluruh. Bahkan jika melihat pendapat dari Endang
Purwaningsih dkk bahwa rendahnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh
kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya akses masyarakat tentang informasi hukum
dan budaya masyarakat itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya untuk membuka
wawasan pengetahuan hukum warga masyarakat agar lebih memahami akan
hukumnya sendiri, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa,
maupun untuk tujuan peningkatan kesadaran hukum,

25

maka hal ini semakin

menegaskan bahwa langkah yang harus dilakukan dalam pembinaan hukum menuju
sistem hukum nasional salah satunya adalah melakukan pendidikan hukum agar
terwujud kesadaran hukum, dan perlu diformulasikan atau dikostruksikan model
pendidikan hukum yang tepat bagi siswa yang mengedepankan kepentingan terbaik
bagi anak. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi, agama dan doktrin para pakar
hukum melalui teorinya sebagaimana gambar di bawah ini:
Gambar 2
Landasan Pendidikan Hukum
Qur‟an
Pancasila
UUD 1945

Sistem Hukum
Lawrence M.
Friedman

Keadilan

Hukum Progresif Satjipto
Rahadjo
ShidartaTeori
Cita Hukum
Pancasila
Bernard Arief
Shidarta

Mochtar
Kusumaatmadja „Hukum
sebagai sarana
pembaharuan‟

Evektifitas Penegakan
HukumSoerjono
Soekanto

Nawawi Arief
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BAB 3
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah menemukan formulasi konstruksi model
pendidikan hukum yang tepat dalam mewujudkan siswa sadar hukum bagi siswa
yang dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah dengan mengedepankan
kepentingan terbaik bagi anak dan diterapkan secara berkelanjutan sebagai alternatif
pembangunan hukum di Indonesia.

3.2 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat
sekolah, sehingga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan sekolah terkait
pendidikan hukum dini terutama Sekolah Menengah Atas, serta bermanfaat juga
untuk

diterapkan dalam pengabdian pada masyarakat, bermanfaat bagi

pengembangan keilmuan dalam dunia akademik khususnya ilmu hukum, sebagai
bahan ajar untuk mahasiswa fakultas hukum khususnya yang mengambil mata kuliah
Clinical Legal Education dan Magang, serta bermanfaat bagi masyarakat luas
mengingat hasil penelitian ini akan dipublikasikan ke dalam jurnal nasional sebagai
bahan karya ilmiah yang perlu untuk diuji kembali.

BAB 4
METODE PENELITIAN

4.1 Spesifikasi Penelitian
Karena kesadaran hukum siswa adalah nilai dan bersifat abstrak, dan secara
logika tidak ada parameter yang pasti untuk mengukur hal-hal yang bersifat abstrak
kecuali dengan gejala yang nampak dari akibat atau outcome maka walaupun ingin
diketahui konstruksi model pendidikan hukum hubungan antara variabel model
pendidikan hukum terhadap kesadaran hukum siswa, untuk penelitian seperti ini
cenderung digunakan penelitian yang bersifat diskriptif analitis. Indikator masingmasing variabel diterangkan secara jelas berdasarkan data yang berhasil
dikumpulkan, melalui proses analisis kualitatif untuk kemudian hasilnya
didiskripsikan secara jelas untuk menjawab pokok permasalahan.

4.2 Pendekatan Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
jenis penelitian yuridis normatif dibantu dengan yuridis empiris. Penelitian ini
mengkaji bahan-bahan hukum secara sistematis untuk membahas permasalahan
sebagaimana terjabar dalam identifikasi masalah. Dalam rangka mencapai tujuan
penelitian yang ditetapkan, digunakan pendekatan yuridis-dogmatis. Pendekatan
tersebut dilengkapi dengan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundangundangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan filosofis. Beberapa pendekatan
ini digunakan secara bersama-sama dalam rangka membahas permasalahan.
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, penelitian menggunakan juga 4
(empat) pendekatan secara terpadu, yaitu sebagai berikut:
1. Pendekatan konseptual, digunakan untuk menyusun konsepsi tentang keterkaitan
antara moralitas siswa dengan tingkah laku siswa baik sebagai siswa, maupun
sebagai anggota masyarakat;
2. Pendekatan peraturan perundang-undangan, digunakan untuk mengkaji apa saja
yang dapat dilakukan dan harus dihindari oleh siswa agar terhindar dari prilaku
yang bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan apa yang

dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengkonstruksi model pendidikan
hukum;
3. Pendekatan perbandingan, digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum
yang mengatur siswa di satu sekolah dan di sekolah lain;
4. Pendekatan filosofis, digunakan untuk mengkaji filosofis urgensi langkah-langkah
strategis yang bisa dilakukan dalam pendidikan hukum agar meningkatkan
kesadaran hukum siswa. Pendekatan filosofis juga digunakan karena pendekatan
filosofis lah yang paling memungkinkan untuk dapat memahami sesuatu
secara radikal dan komprehensif.

4.3 Tahapan Penelitian
1.

Melakukan

kegiatan

persiapan

yang

meliputi,

pengumpulan

dan

menginventarisir data sekunder yaitu data yang didapat dari kepustakaan terkait
model pendidikan hukum dalam mewujudkan siswa sadar hukum dilihat dari
perspektif Filsafat Hukum;
2.

Melakukan kajian terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan yang terkait dengan pendidikan hukum dan kesadaran hukum siswa,
serta kajian terhadap bahan hukum sekunder dan tersier;

3.

Melakukan pengolahan dan analisis terhadap bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan hukum dan
kesadaran hukum siswa, serta kajian terhadap bahan hukum sekunder dan
tersier;

4.

Melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dalam
penelitian ini digunakan untuk mendukung hasil penelitian kepustakaan;

5.

Melakukan pengolahan dan analisis terhadap data primer;

6.

Membuat naskah artikel ilmiah untuk jurnal nasional;

7.

Memaukan naskah artikel jurnal ilmiah ke jurna nasional;

8.

Menyusun laporan akhir dan bahan untuk keperluan presentasi/paparan;

9.

Perbaikan laporan akhir;

10. Penggandaan laporan akhir;
11. Melakukan serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan;
12. Pembuatan buku panduan pendidikan hukum.

4.4 Lokasi Penelitian
Guna memperoleh data sekunder maka dipilih lokasi penelitian di
perpustakaan UNPAS, FH UNPAS, perpustakaan UNPAD dan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Bandung. Sedangkan guna memperoleh data primer maka
lokasi penelitian yang dipilih yaitu beberapa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten
Bandung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bandung.

4.5 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Untuk menganalisa dan menemukan jawaban atas permasalahan dalam
penelitian ini digunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Soerjono Soekanto dan
Sri Mamudji, berdasarkan kekuatan mengikatnya bahan hukum terdiri atas bahan
hukum primer (utama), sekunder (penjelas), dan tersier (petunjuk).26 Merujuk pada
pendapat ini, maka jenis bahan hukum yang dibutuhkan untuk membahas
permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagaimana uraian berikut:
1. Bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Peraturan
Dasar, meliputi: Pancasila, Pembukaan, pasal-pasal Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, Undang-Undang dan
peraturan perundangan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya berupa
penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional, penjelasan
Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Penjelasan Undang-Undang Perlindungan
Anak, Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2014 tentang
Penyuluhan Hukum.
3. Bahan hukum tersier yang dibutuhkan adalah kamus hukum, ensiklopedia dan
jurnal ilmiah, buku tentang filsafat yang membahas tentang pendidikan hukum
dikaitkan dengan siswa sebagai bagian dari masyarakat.
Bahan yang digunakan untuk menganalisis hukum diperoleh dengan cara
mengumpulkan bahan hukum sesuai dengan kategorinya. Bahan hukum primer dan
26

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13–14.

sekunder diperoleh dengan cara mencari di perpustakaan, mefoto copy berkas, dan
mengakses opini atau bahan pustaka lain melalui internet.Berdasarkan data yang
diperoleh, maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data yaitu dengan
menganalisis data secara yuridis kualitatif dengan cara berfikir induktif dan deduktif
yang pada akhirnya menghasilkan output pola atau model pendidikan hukum bagi
siswa dalam mewujudkan siswa sadar hukum, seingga outcome yang ingin dicapai
adalah adanya pembaharuan pembangunan hukum di Indonesia.
Adapun teknik pengumpulan data primer yang dipilih dalam penelitian ini
adalah teknik kuisioner dan wawancara, terhadap wawancara penliti memilih
wawancara tidak terstruktur. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 1
Baleendah dan SMAN 1 Dayeuhkolot dan SMAN 1 Soreang yang terdiri dari dua
kelas untuk masing-masing sekolah. Sampel diambil dari populasi yang bersifat
homogen dengan teknik random sampling. Terhadap data sekunder dan data primer
yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisis secara kualiatif.

BAB 5
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan hukum terhadap siswa Sekolah Menengah Atas merupakan
pendidikan hukum yang ditujukan kepada anak, mengingat sebagian besar siswa
Sekolah Menengah Atas secara hukum masih disebut anak. Dalam konteks anak
melakukan pendidikan hukum perlu mempertimbangkan regulasi dalam UndangUndang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, melalui pasalnya menjelaskan:
Pasal 1 angka 1
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Pasal 1 angka 2
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 1 angka 12
Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat,
negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
Pasal 1 angka 13
Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi
sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, melalui
pasalnya menjelaskan:
Pasal 2
Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan
berlandaskan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak
meliputi :
a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.
Pasal 3
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal

sesuai

dengan

harkat

dan

martabat

kemanusiaan,

sertamendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi
terwujudnya anak Indonesia yangberkualitas, berakhlak mulia, dan
sejahtera.
Pasal 4
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuaidengan harkat dan martabat
kemanusiaan,

serta

mendapat

perlindungan

dari

kekerasan

dandiskriminasi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, melalui pasalnya menjelaskan:
Pasal 6
Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengantingkat kecerdasan dan usianya dalam
bimbingan OrangTua atau Wali
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, melalui
pasalnya menjelaskan:
Pasal 8
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, melalui pasalnya menjelaskan:

Pasal 9
(1)

Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan danpengajaran
dalam

rangka

pengembangan

pribadinya

dan

tingkat

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungandi satuan
pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan
oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik,
dan/atau pihak lain.
(2)

Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak
memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki
keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, melalui
pasalnya menjelaskan:
Pasal 10
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,
mencari, dan memberikaninformasi sesuai dengan tingkat kecerdasan
dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengannilai-nilai
kesusilaan dan kepatutan.
Pasal 13
(1)

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,
berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.

(2)

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala
bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka
pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, melalui pasalnya menjelaskan:
Pasal 20
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan
Orang Tua atau Wali berkewajiban danbertanggung jawab terhadap
penyelenggaraanPerlindungan Anak.
Pasal 21
(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan
bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,
budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi
fisik dan/atau mental.
(2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi,
dan menghormati Hak Anak.
(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang
penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah
Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan
dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan
Perlindungan Anak di daerah.
(5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan
melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak
Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan
Presiden.
Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk
mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai
dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.
Pasal 25
(1) Kewajiban
Perlindungan

dan

tanggung

Anak

jawab

Masyarakat

dilaksanakanmelalui

terhadap

kegiatan

peran

Masyarakat dalampenyelenggaraan Perlindungan Anak.
(2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan
organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.
Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, masih terdapat regulasi lain yang
perlu diperhtikan terkait pendidikan hukum ini, yaitu regulasi terkait pendidikan
hukum atau penyuluhan hukum, sebagai media pemahaman hukum, karena salah
satu dari sekian banyak pemahaman yang penting dalam kehidupan adalah
pemahaman hukum. Hukum sendiri akan mengajarkan bagaimana berpikir logis,
analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta mampu untuk bekerjasama. Kemampuan
tersebut akan sangat diperlukan agar dapat memiliki kompetensi dalam memperoleh,
mengelola, dan memanfaatkan informasi sehingga mampu bertahan hidup pada
situasi dan kondisi yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif.Salah satu
regulasi tersebut yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik
Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan
Hukum.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor :
M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan bahwa:
Pasal 1
1. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan
informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan
perundang-undangan

yang

berlaku

guna

mewujudkan

dan

mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta
budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap
norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi
tegaknya supremasi hukum.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam
masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan
masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 2
Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan
kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota
masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai
warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku
yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi
manusia.
Dengan demikian secara yuridis kegiatan pendidikan hukum yang nota bene
juga merupakan penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk dari tanggung
jawab negara yang dalam melaksanakan kewenangannya untuk sosialisasi hukum
dengan tujuan agar seluruh warga masyarakat tahu dan memahami hukum yang
dalam pelaksanaannya tentu harus tunduk dan berdasarkan kepada aturan yang
menjadi sumber asas legalitasnya. Secara sosioligis kegiatan pendidikan hukum
merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dan harus mendapat dukungan
segenap warga masyarakat agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya,
sehingga hukum dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, bangsa,dan
negara, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa: “tujuan utama
penyuluhan hukum adalah, agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku,
sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat
bersangkutan.”27Dengan mengetahui dan memahami hukum, selanjutnya akan
tumbuh menjadi menghargai hukum, sebagaimana juga dikemukakan oleh Soerjono
Soekanto bahwa: “berprosesnya tahap memahami hukum menjadi menghargai
hukum adalah bila dalam proses memahami tersebut warga masyarakat menghayati
tentang adanya manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat
bersangkutan, dan hal ini bila warga masyarakat tersebut mengetahui tujuan dan
tugas
27

hukum

yang

sesungguhnya

diperlukan

bagi

kepentingan

umum”

Soerjono Soekanto., Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1986, hlm.5.
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Mewujudkan ius constituendum adanya kesadaran hukum masyarakat, maka segi

manfaat atau kegunaan hukum haruslah betul-betul dapat dipahami oleh setiap warga
masyarakat. Ttapi kenyataanya sisi egatif dari hukum lebih sering dikedepankan oleh
media informasi dimana hukum cenderung diperkenalkan sebagai sesuatu yang
menakutkan, sesuatu yang merepotkan, dan sesuatu yang hanya ideal dalam norma
tapi tidak dalam pelaksanaannya, keadaan ini harus diperbaiki dengan membuat
suatu

kondisi

dimana

masyarakat

menjadi

berpersepsi

yang

baik

atau

menguntungkan tentang hukum. Dengan kegiatan pendidikan hukum, akan dibangun
opini masyarakat kearah yang positif maka persepsi masyarakat yang negatif
terhadap hukum diharapkan dapat berkurang. Bila kondisi ideal seperti ini terbentuk
harapan selanjutnya adalah dapat memunculnya semangat yang membentuk
pengakuan atas kemanfaatan hukum bagi kehidupan segenap warga masyarakat.
Sehingga penghargaan, penilaian positif terhadap hukum dan kesadarn hukum untuk
pembentukannya sangat dipengaruhi oleh fakta hukum yang membentuk opini dan
persepsi masyarakat tentang hukum.
Bagaimanapun kondisi yang ada, kegiatan pendidikan hukum harus meiliki
kemampuan untuk tetap membentuk opini masyarakat yang baik tentang hukum, dan
bila kemampuan ini melemah yang terjadi adalah terbentuk persepsi negatif tentang
hukum yang berakibat semakin jauhnya harapan pembentukan “kesadaran hukum
masyarakat” dalam hal ini siswa. Kesadaran hukum siswa sbagai bagian dari
kesadaran hukum masyarakat adalah luaran dari seluruh rangkaian proses kegiatan
pendidikan hukum yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan
timbulnya rasa untuk menghargai hukum, maka secara hipotesis,bahwa hanya cara
atau teknik pendidikan hukum yang komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani
warga masyarakat khusus siswa untuk menghargai hukum, yang dapat efektif untuk
menimbulkan kesadaran hukum siswa. Apabila sudah ditemukan konstruksi model
pendidikan hukum yang tepat guna maka masalah kontinuitas dan masalah luasnya
jangkauan wilayah pendidikan hukum juga merupakan hal penting untuk suksesnya
pendidikan hukum, dan padaakhirnya secara manajerial suksesnya kegiatan
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Ibid., hlm. 13.

pendidikan

huku

akan

bermuara

pada

tersedianya

fasilitas

dan

biaya

penyelenggaraan.
Pendidikan

hukum

memberikan

dampak

terhadap

kesadaran

hukum

masyarakat, tetapi penelitian ini hanya dapat membrikan sedikit gambaran hubungan
keduanya secara kwalitatif, terutama atas dasar kenyataan bahwa pendidikan hukum
adalah metode yang paling rasional untuk membentuk kesadaran hukum siswa
tentunya hubungan antara variabel pendidikan hukum dan variabel kesadaran hukum
siswa sangat signifikan. Di satu sisi dengan keadaan yang menunjukan semakin
tertibnya pengaturan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, adalah
sebagai bukti bahwa hukum telah berfungsi dalam mengatur kehidupan warga
masyarakat termasuk di dalamnya siswa. Disisi lain adanya berbagai kejadian
pelanggaran hukum oleh siswa yang datang dari berbagai lapisan masyarakat ini
adalah kenyataan bahwa kerawanan pelanggaa hukum ada dimana-mana, karenanya
sasaran objek pendidikan hukum harus menjangkau setiap lapisan masyarakat tanpa
terkecuali. Perihal seberapa besar dampak penyuluhan hukum pada kesadaran hukum
siswat, walaupun ada indikator yang bisa diukur, seperti dengan banyaknya forum
siswa sadar hukum telah diresmikan, tapi mengingat masih banyak lagi indikatorindikator lainnya yang tidak bisa diukur secara kuwantitatif seperti perubahan
paradigma politik yang tiba-tiba terjadi, dan cepatnya mobilitas interaksi sosial dan
cepatnya mobilitas tempat tinggal siswa dalam masyarakat, tentunya tanpa
mengurangi arti bagi kegiatan-kegiatan terukur tersebut, peneliti tetap cenderung
untuk menggeneralisir bahwa pengaruh pendidikan hukum terhadap kesadaran
hukum siswa sebagai suatu hal yang hanya dapat diukur secara kwalitatif. Kendala
utama untuk pengukuran secara kwantitatif adalah dominannya sifat abstrak pada
kesadaran hukum masyarakat, ditambah lagi dengan banyaknya indikator untuk
upaya pembudayaan hukum atau perwujudan kesadaran hukum siswa yang juga
bersifat abstrak. Tentunya tanpa harus mengklaim bahwa pendidikan hukum satusatunya indikator kesadaran hukum siswa, dengan penelitian ini secara kwalitatif
jelas menunjukkan bahwa, dengan semakin sering dan semakin luasnya jangkauan
kegiatan pendidikan hukum dengan dikerjakan komunikator profesional, disertai
kwalitas teknik berkomunikasi yang semakin canggih pula, maka kami yakin bahwa

pendidikan hukum akan lebih berdampak positif dan besar artinya untuk
terbentuknya kesadaran hukum siswa.
Pendidikan hukum berkaitan dengan sebuah paradigma yang berlaku hingga
saat ini yaitu fiksi hukum. Chairiyah saat mewakili Menteri Hukum dan HAM
membuka acara Bangkit Hukum Indonesia 2008 di kampus Universitas Indonesia,
Depok, Senin 28 April menyamaikan bahwa “diseminasi dan penyuluhan hukum
berkaitan langsung dengan fiksi hukum. Dengan kata lain, fiksi hukum harus
didukung dengan sosialisasi hukum secara memadai.Fiksi hukum adalah asas yang
menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure). Semua orang
dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga
yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium ignorantia
jurist non excusat, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa
mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya
hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.Fiksi hukum sejatinya membawa
konsekwensi

bagi

Pemerintah.

Setiap

aparat

pemerintah

berkewajiban

menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Kalau
warga yang tak melek hukum lantas diseret ke pengadilan padahal benar-benar tak
tahu hukum, aparat penyelenggara negara juga mestinya ikut merasa bersalah.
Setidaknya, spirit tanggung jawab iini juga pernah ditekankan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono saat membuka Konvensi Hukum Nasional di Istana Negara,
15 April lalu.29
Selain pasal di atas masih terdapat juga regulasi dalam Peraturan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006
Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan bahwa:
Pasal 4
Materi hukum yang disuluhkan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi,
peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan
masyarakat.
Pasal 6
29

Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum Penyuluhan hukum kepada masyarakat
merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara negara.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung

Materi Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat
berbentuk :
a. naskah untuk ceramah, diskusi, simulasi, pentas panggung, dialog
interaktif dan wawancara radio;
b. skenario untuk sandiwara, sinetron, fragmen dan film;
c. kalimat dan desain grafis untuk spanduk, poster, brosur, leaflet, filler,
tellop, running text, booklet dan billboard;
d. artikel untuk surat kabar dan majalah;
e. permasalahan hukum yang secara spontan timbul dalam kegiatan
Temu Sadar Hukum atau Lomba Kadarkum.
Pasal 7
(1) Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan metode:
a.

Penyuluhan Hukum langsung;

b.

Penyuluhan Hukum tidak langsung;

(2) Penyuluhan Hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan dengan cara bertahap muka secara langsung
antara penyuluh dan yang disuluh.
(3) Penyuluhan Hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan Penyuluhan Hukum yang dilakukan
melalui media elektronik dan media cetak.
Pasal 9
Metode Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dilaksanakan dengan pendekatan:
a. persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus
mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka
merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal
yang disampaikan oleh penyuluh;
b. edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku
sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan
membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan
hukum;

c. komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan
menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta
suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
d. akomodatif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan
menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa
yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahanpermasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.
Pasal 14
(1)

Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2)
dapat diselenggarakan dalam bentuk :
a. ceramah;
b. diskusi;
c. temu sadar hukum;
d. pameran;
e. simulasi;
f. lomba kadarkum;
g. konsultasi hukum;
h. bantuan hukum; dan/atau
i. dalam bentuk lain.

(2)

Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3)
dapat diselenggarakan dalam bentuk :
a. dialog interaktif;
b. wawancara radio;
c. pentas panggung;
d. sandiwara;
e. sinetron;
f. fragmen;
g. film;
h. spanduk;
i. poster;
j. brosur;
k. leaflet;

l. booklet;
m. billboard;
n. surat kabar;
o. majalah;
p. running text;
q. filler; dan/atau
r. dalam bentuk lain.
Pasal 15
Penyuluhan Hukum dalam bentuk ceramah diselenggarakan untuk
memberikan penjelasan tentang materi hukum sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3.
Pasal 16
(1) Penyuluhan Hukum dalam bentuk diskusi diselenggarakan untuk
pendalaman materi hukum tertentu yang disuluhkan.
(2) Dalam diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak
sebagai panelis adalah tenaga ahli sesuai dengan bidangnya.
Pasal 17
(1) Penyuluhan

Hukum

dalam

bentuk

Temu

Sadar

Hukum

diselenggarakan untuk membina Kadarkum, Kadarkum Binaan,
Desa Binaan atau Kelurahan Binaan, Desa Sadar Hukum atau
Kelurahan Sadar Hukum, dan kelompok masyarakat lainnya;
(2) Temu Sadar yang Hukum diselenggarakan di tempat terbuka untuk
umum.
(3) Dalam pelaksanaan Temu Sadar Hukum harus ada narasumber dan
pemandu.
Pasal 18
Penyuluhan Hukum dalam bentuk simulasi diselenggarakan untuk
membina Kadarkum, Kadarkum Binaan, Desa Sadar Hukum, Kelurahan
Sadar Hukum dan kelompok masyarakat lainnya melalui kegiatan yang
menggunakan alat peraga.
Pasal 19

Penyuluhan hukum dalam dalam bentuk pameran diselenggarakan untuk
memamerkan hasil kegiatan penyuluhan hukum dan pameran
mempromosikan instansi yang melakukan penyuluhan hukum, baik
melalui panel, foto, grafik, buku, leaflet, brosur, booklet, maupun audiovisual.
Pasal 20
(1) Penyuluhan

Hukum

diselenggarakan

dalam

untuk

bentuk

mengevaluasi

Lomba
tingkat

Kadarkum
keberhasilan

Penyuluhan Hukum yang telah dilaksanakan.
(2) Lomba

Kadarkum

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

diselenggarakan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi,
pusat, dan/atau di tingkat nasional.
Pasal 23
(1) Penyuluhan Hukum dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum
diberikan kepada anggota masyarakat yang membutuhkan untuk
permasalahan hukum yang dihadapi.
(2) Konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan tanpa dipungut biaya.
Pasal 28
Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dapat
dilaksanakan bekerja sama dengan stasiun televisi, radio, penyedia
layanan internet, dan/atau media elektronik lainnya.

Pasal 29
Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media cetak dapat
dilaksanakan bekerja sama dengan perusahaan di bidang media cetak.
Pendidikan hukum memiliki korelasi dengan persoalan pengetahuan, karena
hakikatnya

sebuah pendidikan hukum

merupakan sebuah proses transfer

pengetahuan. Ausubel menyatakan bahwa pengetahuan yang sudah dimiliki peserta
didik akan sangat menentukan bermakna tidaknya suatu proses pembelajaran. Itulah
sebabnya para pengajar harus mengecek, memperbaiki dan menyempurnakan

pengetahuan peserta didik sebelum membahas materi baru.30Dalam proses
pembelajaran hukum, pemahaman konsep merupakan bagian yang sangat penting.
Perihal pemahaman, Anderson et al memberikan definisi tentang pemahaman,
yangdi dalamnya mencakup tujuh jenis yaitu:31
1. Interpreting (menginterpretasikan) terjadi ketika siswa mampu mengkonversi
informasi dari satu representasi ke representasi yang lain. Interpretasi meliputi
konversi kata-kata ke dalam kata-kata, gambar kedalam kata-kata. Nama lainnya
adalah translating, paraphrasing, representing, clarifying. Contohnya siswa
mampu mengubah soal cerita kedalam bentuk simbol matematika.
2. Exemplifying (memberikan contoh), pemberian contoh terjadi ketika siswa mampu
memberikan contoh spesifik atau contoh dari konsep umum atau prinsip.
Exemplifying meliputi menemukan ciri-ciri dari konsep umum atau prinsip
(misalnya segitiga samasisi harus mempunyai tiga sisi yang sama panjang), dan
menggunakan ciri-ciri tersebut untuk memilih atau mengkonstruk contoh lebih
spesifik. Nama lainnya adalah ilustrating dan instantiating.
3. Classifying (mengklasifikasi) terjadi ketika siswa mengenal bahwa sesuatu
(contoh atau kejadian tertentu) termasuk kategori tertentu (misal konsep atau
prinsip). Mengklasifikasi meliputi penemuan ciri-ciri atau pola-pola yang relevan,
yang cocok dengan contoh spesifik dan konsep atau prinsip. Nama lainnya
categorizing dan subsuming. Misalnya mampu menentukan nama dari tiga buah
segitiga yang disajikan adalah segitiga sama sisi.
4. Summarizing (merangkum) terjadi ketika siswa mampu mengusulkan pernyataan
tunggal yang merepresentasikan penyajian informasi atau rangkuman dari tema
umum. Merangkum meliputi konstruksi suatu representasi informasi, membuat
suatu rangkuman, seperti menentukan tema atau topic utama. Nama lainnya
adalah generalizing dan abstracting.
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5. Inferring (menyimpulkan) meliputi penemuan pola dalam rangkaian contohcontoh atau kejadian-kejadian. Menyimpulkan terjadi ketika siswa mampu
meringkas konsep atau prinsip yang terdiri atas suatu rangkaian contoh-contoh
atau kejadian-kejadian melalui pengkodean ciri-ciri yang relevan dari masingmasing kejadian. Nama lainnya adalah extrapolating, interpolating, predicting,
dan concluding. Menemukan pola bilangan, misalnya bagaimana pola yang
terbentuk dari suatu deret bilangan.
6. Comparing (membandingkan) terjadi ketika siswa menemukan persamaan dan
perbedaan antara dua atau lebih objek/benda, peristiwa, masalah, atau situasi.
Nama

lainnya

adalah

contrasting,

matching,

dan

mapping.

Misalnya

membandingkan bahwa dua buah masalah dalam matematika bisa diselesaikan
dengan konsep yang sama.
7. Explaining (menjelaskan) terjadi ketika siswa mampu membangun dan
menggunakan model sebab akibat dari suatu sistem. Model dapat diturunkan dari
teori formal, atau bisa didasarkan pada riset atau pengalaman. Penjelasan yang
lengkap meliputi mengkontruksi model sebab akibat, termasuk setiap bagian
utama dalam sistem atau setiap peristiwa utama dalam rangkaian, dan
menggunakan model untuk menentukan perubahan dalam satu bagian sistem atau
hubungan dalam

rangkaian yang mempengaruhi perubahan dalam bagian

lain.Nama lainnya constructing a model.
Terkait pemahaman Polya juga membedakan empat jenis pemahaman yaitu :32
a.

Pemahaman mekanis yang meliputi mampu mengingat dan menerapkan suatu
secara rutin atau melakukan perhitungan sederhana.

b.

Pemahaman induktif yaitu dapat mencobakan sesuatu dalam kasus sederhana
dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku untuk kasus yang serupa.

c.

Pemahaman rasional yaitu dapat membuktikan kebenaran rumus dan teorema.

d.

Pemahaman intuitif mencakup dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa
ragu-ragu, sebelum menganalisa secara analitik.
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Pemahaman sebagai bagian penting dari perolehan sebuah pengetahuan baru
menurut Ausubel, pengetahuan baru yang dipelajari bergantung kepada pengetahuan
yang telah dimiliki seseorang. Dengan demikian menurut Hudojo, dalam belajar
(termasuk hukum pen.) apabila konsep A dan B mendasari konsep C, maka konsep C
tidak mungkin dapat dipelajari sebelum memahami konsep A dan B terlebih
dahulu.33 Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kesulitan menerapkan
aturan hukum dengan penuh kesadaran yang terjadi di jenjang pendidikan SMA
sangat bergantung dari keberhasilan pendidikan hukum khususnya pendidikan
hukum di jenjang pendidikan sebelumnya yaitu SMP dan kesadaran di jenjang
pendidikan Tinggi (Universitas) sangat bergantung dari keberhasilan pendidikan
hukum khususnya pendidikan hukum di jenjang pendidikan sebelumnya yaitu SMA.
Pendidikan hukum bermaksud ingin memberikan pemahaman kepada
siswa,dari pemahaman itu harapannya siswa mampu untuk menyelesaikan masalah
yang akan siswa hadapi dalam kehidupan sehari-hari, karena pemahaman terhadap
sesuatu pada akhirnya dalam kehidupan nyata akan digunakan untuk menyelesaikan
masalah.Menurut Asizah Kurnia Wardani dan Lambang Kurniawan, masalah bersifat
pribadi, karena masalah bagi seseorang belum tentu menjadi masalah bagi orang
lain. Asizah Kurnia Wardani dan Lambang Kurniawan, juga menjelaskan bahwa:34
Menurut Siswono masalah dapat diartikan sebagai suatu situasi atau pertanyaaan
yang dihadapi seorang individu atau kelompok ketika mereka tidak mempunyai
aturan, algoritma/prosedur tertentu atau hukum yang dapat digunakan untuk
menentukan jawabannya. Dengan kata lain masalah muncul karena individu tidak
mempunyai aturan untuk dapat menyelesaikannya. Kemampuan memecahkan
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masalah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh siswa terutama proses
perkembangan siswa.35
Menurut Siswono pemecahan masalah adalah suatu proses atau upaya individu untuk
merespon atau mengatasi halangan atau mengatasi halangan atau kendala ketika
suatu jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas.
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Menurut Veynisaicha

pemecahan masalah adalah suatu proses untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi
untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. Memecahkan suatu masalah itu
bisa merupakan menyelesaikan soal cerita, menyelesaikan soal yang tidak rutin,
mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau keadaan lain, dan
membuktikan atau menciptakan atau menguji konjektur.Untuk memperoleh
kemampuan pemecahan masalah, sesorang harus memiliki banyak pengalaman
dalam memecahkan berbagai masalah. Menurut Gunawan anak yang diberi banyak
latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah
dibandingkan dengan anak yang latihannya lebih sedikit.37Suryadi, mengungkapkan
bahwa sebuah soal pemecahan masalah biasanya memuat suatu situasi yang dapat
mendorong seseorang untuk menyelesaikannya akan tetapi anak tersebut tidak secara
langsung dapat menyelesaikannya. Untuk dapat menyelesaikan soal pemecahan
masalah dibutuhkan penalaran, pemahaman konsep dan keterampilan dalam
matematika yang cukup tinggi. 38
Selanjutnya menurut Krutetskii mengungkapkan bahwa ketepatan, ketelitian,
kecermatan,

dan

keseksamaan

berpikir,

matematika lebih baik daripada perempuan.

laki-laki

mempunyai

kemampuan
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Menurut American Psychological

Association mengemukakan berdasarkan analisis terbaru dari penelitian internasional
kemampuan perempuan di seluruh dunia dalam matematika tidak lebih buruk
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daripada kemampuan laki-laki, dan perempuan-perempuan dari negara yang telah
mengakui kesetaraan gender menunjukkan menunjukkan bahwa perempuan
mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam tes matematika.40
Langkah pemecahan masalah dijelaskan oleh Polya bahwa terdapat empat
langkah dalam pemecahan masalah yaitu:41
1. Memahami masalah.
2. Merencanakan pemecahan masalah.
3. Menyelesaikan masalah sesuai dengan yang direncanakan.
4. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh.
Kemampuan memecahkan masalah tersebut terletak pada ide penyusunan rencana
pemecahan masalah dimana pada tahap tersebut dituntut kemampuan kreatifitas daya
temu dan pengertian yang mendalam terhadap masalah yang dihadapinya.
Langkah-langkah tersebut di atas tentu dapat digunakan dalam pemecahan
masalah. Menurut Gatot Soenarjadi, pemecahan masalah adalah suatu upaya/usaha
yang dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan/memecahkan masalah yang
diberikan dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang
sudah dimilikinya.42Melakukan pemecahan masalah akan berbeda-beda cara
memecahkan masalah bagi setiap orang hal ini dipengaruhi faktor gender. Menurut
Fazlurrachman istilah gender diketengahkan oleh para ilmuwan sosial untuk
menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai
ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan,
dipelajari dan disosialisasikan.43Pembedaan ini sangat penting karena selama ini
seringkali dicampuradukkan ciri manusia yang bersifat kodrati dan tidak berubah,
dengan ciri manusia yang bersifat nonkodrati yang sebenarnya dapat berubah atau
diubah. Dengan kata lain masyarakat tidak membedakan yang mana sebetulnya jenis
40

Nafi‟an, M.I (2011) Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Ditinjau Dari Gender Di
Sekolah Dasar. (Online) Ilman.unesa@gmail.com. http://eprints.uny.ac.id/7413/1/p-53.pdf, diakses 28
Juni 2013 pukul 0.24 WIB
41
Polya dalam Siswono, T.Y.E. (2010). Penelitian Pendidikan Matematika. Surabaya: Unessa
university press.
42
Gatot Soenarjadi, Profil Pemecahan Masalah Geometri Ditinjau Dari Perbedaan Gaya Belajar Dan
Perbedaan
Gender
E-Jurnal
Dinas
Pendidikan
Kota
Surabaya;
Volume
3,
https://dispendik.surabaya.go.id/surabayabelajar/jurnal/199/3.8.pdf
43
Haris Fazlurrachman, 2008. Monograf Bahan Ajar Gender. http://curhatpendidikan.
blogspot.com/2008/07/monograf.html. (6-1-2009).

kelamin (kodrat) dan yang mana gender.44Nunuy Nurjanah menjelaskan bahwa
gender bukan hanya bicara tentang jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan
segala perbedaannya. Gender juga bicara penyifatan, harapan (labelling) yang ada
dalam masyarakat terkait dengan peran, posisi, fungsi, dan potensi yang dimiliki
masing-masing jenis kelamin tersebut.45
Perbedaan jenis kelamin mempunyai peran dalam mempengaruhi kemampuan
dasar memahami hukum. Berbeda tentu memiliki filosofi atau maksud, sebuah
pendidikan hukum harus merangsang siswa untuk mendalami maksud dari sesuatu.
Untuk memahaminya maka perlu kemampuan imajinatif, sebagaimana diketahui
dalam agama terdapat sebuah firman dalam sebuah riwayat yaitu : Kemudian dia
berkata lagi: “ Beritahukan aku tentang ihsan “. Lalu beliau bersabda: “ Ihsan adalah
engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya, jika engkau tidak
melihatnya maka Dia melihat engkau” ……..(Riwayat Muslim)yang dimaksudkan
kalimat “seakan-akan engkau melihat-Nya” adalah melihat dengan hatinya yang
dipenuhi dengan cahaya keimanan kepada Allah swt bukan dengan matanya dan
bukan pula membayangkan dzat Allah swt dengan akal fikirannya yang serba
terbatas untuk bisa mencapainya. Karena dilarang bagi seorang hamba yang
menghabiskan waktunya untuk merenungi atau memikirkan dzat Allah swt akan
tetapi diperintahkan baginya untuk merenungi berbagai ciptaan-Nya yang ada di
sekitarnya dikarenakan keterbatasan yang ada pada dirinya, 46Hal ini tentunya
membutuhkan daya imajinasi yang kuat. Artinya metode yang digunakan juga harus
memasukn metode yang bersifat imajinatif baik mebayangkan menggunakan hati
dan mata.
Pendidikan hukum juga perlu mempertimbangkan aspek perkembangan
intelektual, sebagai bagian dari tahapan pembelajaran.Teori perkembangan
intelektual Piaget, berpendapat bahwa proses berpikir manusia sebagai suatu
44

Kristi Liani Purwanti, Perbedaan Gender Terhadap Kemampuan Berhitung Matematika
Menggunakan Otak Kanan Pada Siswa Kelas I, SAWWA, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013, hlm.
112. http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/viewFile/668/606
45
Nunuy Nurjanah, Fakta Kurikulum Berbasis Gender, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung,
hlm. 4, http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_DAERAH/196707101991022NUNUY_NURJANAH/Gender_NNY_CRBN.pdf
46 Era Muslim, Media Islam Rujukan, Maksud Seolah-Olah Melihat Allah, 15 Januari 2010,
Https://Www.Eramuslim.Com/Ustadz-Menjawab/Seolah2-Melihat-Allah-Swt.Htm#.Wajhqfhjbiu

perkembangan yang bertahap dari berpikir intelektual konkret ke abstrak berurutan
melalui empat periode. Urutan periode itu tetap bagi setiap orang, namun usia atau
kronologis pada setiap orang yang memasuki setiap periode berpikir yang lebih
tinggi berbeda-beda tergantung kepada masing-masing individu, sebagai berikut:47
a. Periode Sensori Motor 0–2 tahun.
Karateristik periode ini merupakan gerakan-gerakan sebagai akibat reaksi
langsung dari rangsangan. Rangsangan itu timbul karena anak melihat dan merabraba objek. Anak itu belum mempunyai kesadaran adanya konsep objek yang
tetap. Bila objek itu disembunyikan, anak itu tidak akan mencarinya lagi. Namun
karena pengalamannya terhadap lingkungannya, pada akhir periode ini, anak
menyadari bahwa objek yang disembunyikan tadi masih ada dan ia akan
mencarinya.
b. Periode Pra-operasional 2–7 tahun.
Operasi yang dimaksud di sini adalah suatu proses berpikir atau logik, dan
merupakan aktivitas mental, bukan aktivitas sensori motor. Pada periode ini anak
di dalam berpikirnya tidak didasarkan kepada keputusan yang logis melainkan
didasarkan kepada keputusan yang dapat dilihat seketika. Periode ini sering
disebut juga periode pemberian simbol, misalnya suatu benda diberi
nama simbolsimbol. Pada periode ini anak terpaku kepada kontak langsung
dengan lingkungannya, tetapi anak itu mulai memanipulasi simbol dari bendabenda sekitarnya. Walaupun pada periode permulaan pra-operasional ini anak
mampu menggunakan simbol-simbol, ia masih sulit melihat hubungan-hubungan
dan mengambil kesimpulan secara taat asas.
c. Periode operasi kongkret 7–12 tahun.
Dalam periode ini anak berpikirnya sudah dikatakan menjadi operasional. Periode
ini disebut operasi kongkret sebab berpikir logiknya didasarkan atas manipulasi
fisik dari objek-objek. Operasi kongkret hanyalah menunjukkan kenyataan adanya
hubungan dengan pengalaman empirik-kongkret yang lampau dan masih
47
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mendapat kesulitan dalam mengambil kesimpulan yang logis dari pengalamanpengamanan yang khusus.Pengerjaan-pengerjaaan logika dapat dilakukan dengan
berorientasike objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang langsung dialami anak.
Anak itu belum memperhitungkan semua kemungkinan dan kemudian mencoba
menemukan kemungkinan yang mana yang akan terjadi. Anak masih terikat
kepada pegakaman pribadi. Pengalaam anak masih kongkret dan belum
formal.Dalam periode operasi kongkret, karateristik berpikir anak adalah sebagai
berikut:Kombinasivitas atau klasifikasi adalah suatu operasi dua kelas atau lebih
yang dikombinasikan ke dalam suatu kelas yang lebih besar. Anak dapat
membentuk variasi relasi kelas dan mengerti bahwa beberapa kelas dapat
dimasukkan ke kelas lain. Misalnya semua manusia lelaki dan semua manusia
wanita

adalah

semua

manusia.

Hubungan

A>B

dan

B>C

menjadi

A>C.Reversibilitas adalah operasi kebalikan. Setiap operasi logik atau matematik
dapat dikerjakan dengan operasi kebalikan. Misalnya, 5+?=9 sama dengan 9–5=?
Reversibilitas ini merupakan karakteristik utama untuk berpikir operasional di
dalam teori Piaget.Asosiasivitas adalah suatu operasi terhadap beberapa kelas
yang dikombinasikan menurut sebarang urutan. Misalnya himpunan bilangan
bulat, operasi ”+”, berlaku hukum asosiatif terhadap penjumlahan.Identitas adalah
suatu operasi yang menunjukkan adanya unsur nol yang bila dikombinasikan
dengan unsur atau kelas hasilnya tidak berubah. Misalnyadalam himpunan
bilangan bulat dengan operasi ”+”, unsur nol adalh 0 sehingga 8+0=8. Demikian
juga suatu jumlah dapat dinolkan dengan mengkombinasikan lawannya, misalnya
4 – 4 = 0.Korespondensi satu–satu antara objek-objek dari dua kelas. Misalnya
unsur dari suatu himpunan berkawan dengan satu unsur dari himpunan kedua dan
sebaliknya.Kesadaran adanya prinsip-prinsip konservasi.

48

Konservasi berkenaan

dengan kesadaran bahwa satu aspek dari benda, tetap sama sementara itu aspek
lainnya berubah. Namun prinsip konservasi yang dimilikianak pada periode ini
masih belum penuh. Anak pada periode ini dilandasi oleh observasi dari
pengalaman dengan objek nyata, tetapi anak sudah mulai menggeneralisasi objekobjek tadi.
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d. Periode Operasi Formal >12 tahun.
Periode ini merupakan tahap terakhir dari keempat periode perkembangan
intelektual. Periode operasi formal ini disebut juga disebut periode operasi
hipotetik-deduktif

yang

merupakan

tahap

tertinggi

dari

perkmbangan

intelektual. Anak-anak pada periode ini sudah memberikan alasan dengan
menggunakan lebih banyak simbul atau gagasan dalam cara berpikir. Anak sudah
dapat mengoperasikan argumen-argumen tanpa dikaitkan dengan benda-benda
empirik. Anak mampu menggunakan prosedur seorang ilmuwan, yaitu
menggunakan posedur hipotetik-deduktif.Anak mampu menyelesaikan masalah
dengan cara yang lebih baik dan kompleks dari pada anak yang masih dalam
tahap periode operasi kongkret. Konsep konservasi telah tercapai sepenuhnya.
Anak sudah mampu menggunakan hubungan-hubungan di antara objek-objek
apabila ternyata manipulasi objek-objek tidak memungkinkan.Anak telah mampu
melihat hubungan-hubungan abstrak dan menggunakan proposisi-proposisi logikformal termasuk aksioma dan definisi-definisi verbal.Anak juga sudah dapat
berpikir kombinatorik, artinya bila anak dihadapkan kepada suatu masalah, ia
dapat mengisolasi faktor-faktor tersendiri atau mengkombinasikan faktor-faktor
itu sehingga menuju penyelesaian masalah tadi.49
Dalam masa pertumbuhannya, tiap anak mengalami dan melalui masa-masa
pembelajaran yang tidak selalu sama. Menurut penelitian para ahli pendidikan
pembentukan potensi belajar tiap orang terjadi dengan tahapan sebagai berikut:
(1) 50% pada usia 0-4 tahun;
(2) 40% pada usia 4-8 tahun;
(3) 30% pada usia 8-18 tahun;
(4) 20% pada usia 18-25 tahun; dan
(5) 10% pada usia 25-50 tahun.50
Bila dilihat dari persentase tersebut, tampaknya, kemampuan belajar manusia
mengalami persentase penurunan, dalam arti: “semakin tua, maka kemampuan
belajar seseorang semakin menurun”. Hal ini dapat kita hubungkan dengan pendapat
49
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mengemukakan:51
Ketika manusia tidak mengetahui rahasia otak kanannya, bisa dipastikan
dirinya bukanlah orang kreatif, kurang peduli, kurang inovasi, kurang kreasi, tidak
sungguh-sungguh, dan kurang ikhlas. Otak kanan yang tidak pernah diasah, bisa
mengakibatkan seseorang kehabisan ide, kurang rasa ingin tahunya, kurang disiplin,
kurang tanggungjawab, kurang menghargai orang lain, kurang menghargai
keindahan, kurang menghargai kekuatan hati, kekuatan cinta dan sebagainya.
Kemampuan otak kanan itu memiliki kapasitas 90% dan otak kiri hanya 10-12%.
Hasil penelitian mutakhir di AS menyebutkan, peran logika dalam membuat orang
menjadi sukses hanya 4-6%, sedangkan 94-96% adalah tanggungjawab otak kanan
yang banyak berhubungan dengan inovasi, kreativitas, naluri, intuisi, daya cipta,
kejujuran, keuletan, tanggungjawab, kesungguhan, spirit, kedisiplinan, etika, empati
dan lain-lain. Sedangkan tugas otak kiri adalah yang selalu berhubungan dengan
angka-angka, bahasa, analisa, logika, intelektual, ilmu pengetahuan. Adapun otak
kanan bertanggungjawab dalam hal imajinasi, kreativitas, seni, musik, inovasi, daya
cipta, intuisi, otak bawah sadar, keikhlasan, kebahagiaan, spirit, keuletan, kejujuran,
keindahan dan lain-lain. Selain diurusi oleh otak kiri maka menjadi urusan otak
kanan. Otak kanan memiliki kemampuan dalam hal rasa empati atau kepedulian
yang tinggi. Otak kanan juga memiliki kemampuan berkolaborasi dengan hati,
memiliki kemampuan daya kreatif dan seni yang tinggi. Keistimewaan otak kanan
juga memiliki gelombang otak bernama gelombang alfa. Gelombang ini yang bisa
merasakan keikhlasan, kebahagiaan, ketenangan, kekhusyukan, relaxi, hening,
kepuasan, imajinatif dan seterusnya.
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menambahkan: untuk memfungsikan otak kanan anak, perlu merubah metode dan
paradigma guru dan pendidikan kearah pembelajaran yang lebih baik dan efesien.
Pendidik harus focus. Setelah merubah paradigma, lalu ditanamkan kesadaran,
disiapkan mental berjuang dan pengorbanannya. Guru itu digugu dan ditiru, ketika
paradigma diubah, maka seorang pendidik akan diikuti anak didiknya tanpa paksaan,
disegani tapi dicintai, menjadi teladan, mengarahkan, membangun semangat,
mengembangkan cita-cita, dan memotivasi. Ketika pola didik dilakukan secara
maksimal, maka terbentuklah karakter manusia yang berilmu, bertakwa, ikhlas,
santun, tanggungjawab dan sabar. Seorang pendidik ketika memberikan hukuman
kepada anak didiknya, bukanlah pelampiasan kekesalan, tapi untuk kebaikan anak
didiknya. Jangan buat anak susah, ketakutan, dan tertekan di kelas, sehingga
menyebabkan anak tidak kreatif. Pendidik yang sukses adalah ketika anak didiknya
selalu senang dan bersemangat pergi ke sekolah dan ingin sekali bertemu dengan
gurunya.Artinya bila terjadi kerusakan pada area otak kanan maka yang terganggu
adalah area kemampuan
Damar Firdausi Asihan dalam sebuah blognya terdapat sebuah artikel yang
menguraikan perbedaan fungsi otak kanan dan kiri sebagai berikut:53
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Gambar 3
Perbedaan otak kiri dan kanan

Dijelaskan bahwa fungsi otak kanan adalah otak yang berada disebelah kanan
dalam posisi anatomis (frontal). Fungsi otak kanan adalah sebagai berikut:54
a. Perkembangan emosi (emotionalquotient (EQ))
b. Hubungan antar manusia (sosialisasi)
c. Fungsi Komunikasi (perkembangan bahasa non verbal)
d. Perkembangan intuitif
e. Seni (menari, melukis, menyanyi dan lain-lain)
f. Mengandalikan ekspresi manusia
g. Pusat khayalan dan kreativitas
h. Berpikir lateral dan tidak terstruktur
i. Tidak memikirkan hal-hal secara detail
j. Cara kerjanya long term memory (memory jangka panjang)
k. Lebih ahli dalam menentukan ruang/tempat dan warna
l. Bila terjadi kerusakan pada area otak kanan yang terganggu adalah area
kemampuan visual dan emosi.
Otak kiri adalah otak yang berada disebelah kiri dalam posisi anatomis (posisi
frontal). Fungsi otak kiri adalah sebagai berikut:55
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a. Perkembangan Intelegensi (intelligence quotient (IQ))
b. Pusat perkembangan logika dan rasio (seperti matematika)
c. Berpikir sacara sistematis
d. Bahasa verbal
e. Berpikir linear dan terstruktur
f. Berpikir analisis dan bertahap
g. Cara berpikirnya short term memory (memory jangka pendek)
h. Jika terjadi gangguan pada otak kiri, maka yang terganggu adalah fungsi
berbicara, bahasa dan matematika
Fungsi otak kanan dan otak kiri pada manusia sebenarnya menyatu dalam satu
kesatuan fungsi. Tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa, jika otak kiri aktif,
maka otak kanan lebih tenang, demikian pula sebaliknya. Kerja otak kanan dan otak
kiri sebenarnya saling mendukung, sebagaimana pentingnya fungsi memory jangka
pendek dan memory jangka panjang. Sehingga tidak bisa dikatakan, otak kanan lebih
bagus dari otak kiri, ataupun sebaliknya. Walaupun, pada sebagian orang, terkadang
lebih deminan menggunakan area otak tertentu. Penggunaan dominasi area otak
tertentu bagi individu, yang kemungkinan membedakan minat dan bakatnya. 56
Otak tersusun dari kumpulan neuron, dimana neuron merupakan sel saraf
panjang seperti kawat yang mengantarkan pesan-pesan listrik lewat sistem saraf dan
otak. Sel-sel pada suatu daerah otak menghubungi bagian-bagian tubuh yang lain
secara kontinyu dan otomatis. Neuron ini mengirimkan sinyal dengan menyebar
secara terencana, semburan listrik terhentak-hentak yang membentuk bunyi yang
jelas (kertak-kertuk) yang timbul dari gelombang kegiatan neuron yang
terkoordinasi, dimana gelombang itu sebenarnya sedang mengubah bentuk otak dan
membentuk sirkuit otak menjadi pola-pola yang lama kelamaan akan menyebabkan
bayi yang lahir nanti mampu menangkap suara, sentuhan, dan gerakan. 57
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Sperry seperti yang diungkap olehWycoff dalam Rahmat Azizmenjelaskan
adanya dua jenis otak pada setiap manusia yaitu otak kanan yang lebih bersifat
rasional dan otak kiri yang lebih bersifat irrasional.58Pasiak menjelaskan bahwa cara
kerja otak kiri lebih bersifat serial, berurutan, dan sangat mementingkan hal-hal yang
bersifat kongkrit dan realistis, sedangkan otak kanan lebih bersifat paralel, tidak
berpola, dan mementingkan hal-hal yang bersifat abstrak dan intuitif. Selanjutnya
Wycoff menyatakan bahwa kreativitas muncul dari interaksi antara kedua belahan
otak dan otak kiri, walaupun banyak ahli yang menyebutkan bahwa otak kanan lebih
berhubungan dengan kreativitas karena cara kerjanya yang bersifat abstrak dan
intuitif.59
Berdasarkan pendapat di atas rasanya peneliti perlu juga mengemukakan
sebuah hasil penelitian Aryati Nuryana Dan Setiyo Purwanto sebagaimana
dikemukakan dalam Jurnal Ilmiah Psikologi d.h. Kognisis dalam judul artikel
Efektivitas Brain Gym Dalam Meningkatkan Konsentrasi Belajar Pada Anak,
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, bahwa: 60
Pemberian Brain Gym sangat efektif dalam meningkatkan konsentrasi
belajar pada anak. Anak seringkali harus bergelut dengan agenda
pembelajaran tidak hanya ketika di lingkungan sekolah tetapi juga di
rumah. Dengan memaksakan otak untuk bekerja sangat keras maka
akan terjadi ketidakseimbangan dalam otak antara otak kanan dan otak
kiri, juga dapat menyebabkan kelelahan pada otak sehingga
konsentrasi

dalam

belajar anak menjadi

menurun.Konsentrasi

merupakan keadaan pikiran atau asosiasi terkondisi yang diaktifkan
olehsensasi di dalam tubuh. Untuk mengaktifkan sensasi dalam tubuh
perlu keadaan yang rileksdan suasana yang menyenangkan, karena
dalam keadaan tegang seseorang tidak akan dapat menggunakan
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otaknya dengan maksimal karena pikiran menjadi kosong.61 Seperti
yang dikatakan Prihastuti62 bahwa suasana menyenangkan dalam hal
ini berarti anak berada dalam keadaan yang sangat rileks, tidak ada
sama sekali ketegangan yang mengancam dirinya baik ﬁsik maupun
non ﬁsik. Oleh karena

itu diperlukan suatu metode

yang

menyenangkan yang membuat anak rileks dalam belajar.Menurut riset
yang dilakukan oleh Ayinosa,63 olahraga dan latihan pada Brain
Gymdapat memberikan pengaruh positif pada peningkatan konsentrasi,
atensi, kewaspadaan dan kemampuan fungsi otak untuk melakukan
perencaaan, respon dan membuat keputusan. Brain Gym juga dapat
meningkatkan kemampuan belajar tanpa batasan umur.Brain Gym bisa
dilakukan untuk menyegarkan ﬁsik dan pikiran siswa setelah
menjalani proses pembelajaran yang membutuhkan konsentrasi tinggi
yang mengakibatkan kelelahan pada otak.
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Kemudian terdapat juga berdasarkan pada neurosains dikemukakan oleh
Direktur Pusat Neurosains Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka)
yaitu dr. Rizki Edmin Edison PhD bahwa kemampuan optimal otak manusia
menyerap pelajaran hanya 20 (dua puluh) menit pertama, setelah itu kemampuannya
menurun, sehingga pembelajaran termasuk juga pendidikan hukum harus berbasis
pada neurosains.64
Dengan demi dalam proses pembelajaran termasuk dalam pembelajaran hukum
pada sebuah kegiatan pendidikan hukum sangat baik jika diselipkan brain gym.
Selain brain gym, objek-objek konkret dalam bentuk permainan mempunyai peranan
sangat penting dalam pembelajaran jika dimanipulasi dengan baik. Artinya sebuah
proses

pembelajaran

jika

dikemas secara

sistematis,

terencana, menarik,

menyenangkan dan berorientasi pada tujuan, maka akan menjadi pembelajaran yang
berhasil. Menurut Dienes, konsep-konsep (dalam hal ini yaitu dalam penelitian ini
dikhususkan pada konsep hukum) akan berhasil jika dipelajari dalam tahap-tahap
tertentu secara bertahap. Menurut Andi Ika Prasasti Abrar seorang Dosen Prodi
Matematika STAIN Palopo menjelaskan bahwa Dienes membagi tahap-tahap belajar
menjadi 6 (enam) tahap, yaitu:65
1. Permainan Bebas (Free Play).
Permaianan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak
berstruktur dan tidak diarahkan. Aktivitas ini memungkinkan anak mengadakan
percobaan dan mengotak-atik (memanipulasi) bendabenda konkret dan abstrak
dan unsur-unsur yang dipelajarinya itu. Dalam tahap permainan bebas anak-anak
berhadapan dengan unsur-unsur dalam interaksinya dengan lingkungan belajarnya
atau alam sekitar. Dalam tahap ini anak tidak hanya belajar membentuk struktur
mental, namun juga belajar membentuk struktur sikap untuk mempersiapkan diri
dalam pemahaman konsep. Penggunaan alat peraga matematika anak-anak dapat
dihadapkan pada balok-balok logic (dalam konteks hukum anak dihadapkan pada
simbol-simbol hukum) yang dapat membantu anak-anak dalam mempelajari
64
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konsep-konseo abstrak. Dalam kegiatan belajar dengan menggunakan alat peraga
ini anak-anak belajar mengenal warna, tebal tipisnya benda, yang merupakan ciri
atau sifat dari benda yang dimanipulasinya itu
2. Permainan yang Menggunakan Aturan (Games).
Pada tahap ini, siswa mulai mengamati pola dan keteraturan yang terdapat pada
konsep. Siswa memperhatikan bahwa ada aturan tertentu yang terdapat pada
konsep (kejadian-kejadian). Aturan-aturan tersebut adakalanya berlaku untuk
suatu konsep, namuntidak berlaku untuk konsep lain. Segera setelah siswa
menemukan aturan dan sifat yang menentukan kejadian, mereka siap melakukan
permainan dan eksperimen dengan mengganti aturan dari guru menjadi aturan
yang mereka buat sendiri.
3. Kesamaan Sifat (Searching for communalities).
Dalam mencari kesamaan sifat anak-anak mulai diarahkan dalam kegiatan
menentukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk
melatih anak-anak dalam mencari kesamaan sifat-sifat ini, guru (pendidik hukum)
perlu mengarahkan mereka dengan mentranslasikan kesamaan struktur dan
bentuk permainan yang satu ke bentuk permainan lainnya. Translasi ini tentu
tidak boleh mengubah sifat-sifat abstrak yang ada dalam permainan semula.
4. Penyajian / Representasi (Representations).
Penyajian adalah tahap pengambilan kesamaan sifat dari beberapa situasi yang
sejenis. Setelah siswa mengamati elemen-elemen bersama pada setiap contoh
konsep, mereka perlu mengembangkan suatu penyajian tunggal dari konsep, yang
mencakup semua elemen bersama yang terdapat pada setiap konsep. Penyajian
tunggal ini dapat dilakukan dengan menggunakan diagram atau secara verbal.
Penyajian konsep biasanya akan lebih abstrak daripada contoh-contoh, dan akan
membawa siswa lebih memahami struktur abstrak matematika.
5. Simbolisasi (Symbolizations).
Pada tahap ini, siswa menghasilkan simbol-simbol matematika (dalam kontek ini
simbol hukum baru) yang cocok untuk menyatakan konsep. Adalah hal yang
sangat baik, jika siswa dapat menghasilkan simbol mereka sendiri dari setiap
konsep.

6. Formalisasi (Formalizations).
Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini
siswa-siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian
merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut, sebagai contoh siswa yang telah
mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma, harus mampu
merumuskan teorema dalam arti membuktikan teorema tersebut.
Selain perbedaan otak kanan dan otak kiri yang kemudian mewajibkan
pendidik hukum untuk kreatif dalam memformulasikan sebuah proses pembelajaran,
pada pendidikan hukum juga perlu mempertimbangkan perbedaan perempuan dan
laki-laki. Secara fisik (normalnya) manusia diciptakan menjadi dua jenis kelamin,
perempuan dan laki-laki. Tidak saja otak kiri dan kanan yang memiliki perbedaan,
pribadi yang memiliki otak tersebut-pun memiliki perbedaan, Brizendine seorang
ahli neuropsikiatri dan direktur klinik yang khusus mengkaji fungsi otak perempuan
menjelaskan bahwa:66 memang secara struktur ada perbedaan antara otak laki-laki
dan perempuan, hal ini berakibat pada perbedaan keduanya dalam cara berpikir, cara
memandang sesuatu, cara berkomunikasi, dan lain sebagainya. Termasuk gaya
belajar juga berbeda. Tidak saja perbedaan-perbedaan di atas, masih terdapat
perbedaan gaya belajar sebagaimana dikemukakan oleh Gatot Soenarjadi:67
Gaya belajar yang dimaksud adalah kecenderungan cara atau teknik seseorang
untuk mempermudah dirinya memproses informasi dalam rangka melakukan
perubahan yang lebih baik pada dirinya. Terdapat tiga jenis gaya belajar berdasarkan
modalitas sensori, yaitu gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Gaya belajar
visual adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan sebagai alat
belajar yang optimal. Gaya belajar auditory adalah gaya belajar yang lebih banyak
memanfaatkan pendengaran sebagai alat belajar yang optimal. Gaya belajar
kinestetik adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan fisik sebagai alat
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belajar yang optimal. Gaya belajar setiap individu merupakan keunikan yang
dimiliki oleh seseorang untuk memudahkan dirinya belajar. Secara umum dalam
proses belajar, manusia menggunakan tiga media yaitu, berdasarkan penglihatan
(visual), pendengaran (auditory), sentuhan dan gerakan (kinestetik). Ketiga cara
menggunakan media tersebut dikenal sebagai gaya belajar V-A-K (visualauditorykinestetik). Beberapa gambaran ciri-ciri individu dengan gaya belajarnya adalah
sebagai berikut:
(1) Seseorang dengan Gaya belajar visual mempunyai ciri-ciri antara lain:
(a) Lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar
(b) Biasanya tidak terganggu dengan keributan
(c) Lebih suka membaca daripada dibacakan
(2) Seseorang dengan Gaya belajar auditory mempunyai ciri-ciri antara lain:
(a) Senang membaca dengan keras dan mendengarkan
(b) Lebih senang belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang
didiskusikan dari pada apa yang dilihat
(3) Seseorang dengan Gaya belajar kinestetik mempunyai ciri-ciri antara lain:
(a) Menanggapi perhatian fisik
(b) Selalu berorientasi dengan fisik dan banyak bergerak
(c) Belajar melalui memanipulasi dan praktik
(d) Tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama (e) Menyukai permainan
yang menyibukan
Selain perbedaan gaya pribadi yang memiliki otak tersebut-pun yaitu laki-laki
dan perempuan memiliki perbedaan lain yaitu dalam hal empati. Kemampuan untuk
memahami dan mengalami suatu perasaan positif dan negatif akan membantu
seseorang memahami makna kehidupan yang sebenarnya.Kemampuan ini disebut
sebagai empati. Kemampuan berempati akan mampu menjadi kunci dalam
keberhasilan bergaul dan bersosialisasi di masyarakat. Kemampuan empati perlu
diasah agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Empati akan
membantu orang untuk cepat mmisahkan antara masalah dan orangnya. Kemampuan
empati akan mendorong orang mampu melihat permasalahan dengan lebih jernih dan

menempatkan objektifitas dalam memecahkan masala.68Empati merupakan salah
satu dari unsur-unsur kecedasan sosial. Secara lebih luas empati diartikan sebagai
ketrampilan sosial (vicarious affect response), tidak sekedar ikut merasakan
pengalaman orang lain, tetapi juga mampu melakukan respon kepedulian (concern)
terhadap perasaan dan prilaku orang tersebut.69
Hasil penelitian Andhi Nurcahyono, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah
karya ilmiah seorang mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dalam
judul Perbedaan Empati Antara Siswa Laki-Laki Dan Sisw Perempuan Pada Siswa
Kelas IX SMP Negeri 3 Salatiga bahwa:70
Ada perbedaan yang signifikan antara empati siswa laki-laki dan siswa
perempuan kelas IX SMP Negeri 3 Salatiga. Empati siswa perempuan
lebih tinggi

dibanding dengan empati

siswa

laki-laki.Dalam

penelitiannya juga disebut bahwa: berdasarkan hasil penelitian Martha
pada tahun 1990 bahwa perempuan lebih empati daripada laki-laki.
Peneltiian Martha ini mengambil sampel padasiswa SMA. 71
Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang juga mengungkapkan perbedaan
antara laki-lak dan perempuan:
1. Hasil penelitian Kristi Liani Purwanti dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Walisongo Semarang sebagaimana dikemukakan dalam UIN Walisongo
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Kelas IX SMP Negeri 3 Salatiga, Skripsi, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013 hlm. 1 dan 2.
repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3555/2/T1_132008010_BAB%20I.pdf
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Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013 hlm. 1.
repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3555/2/T1_132008010_BAB%20I.pdf
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Journal dengan judul Perbedaan Gender Terhadap Kemampuan Berhitung
Matematika Menggunakan Otak Kanan Pada Siswa Kelas I. Pada literasi
matematika anak laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan kemampuan.
Dalam penelitian pada jurnal tersebut di atas penelitinya mengemukakan bahwa: 72
Otak merupakan bagian sentral dari fungsi dasar vital pada manusia.
Otak kanan adalah otak yang berada disebelah kanan dalam posisi
anatomis (frontal). Berhitung penjumlahan dan pengurangan dengan
otak kanan salah satunya dengan metode “jarimagic” dimana perantara
untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan jarijari tangan. Kemampuan mengingat, menalar, dan merasakan
perbedaan sikap atau perlakuan orang lain juga berkembang dengan
pesat. Anak lebih sensitif, cerdas, dan aktif secara fisik maupun
psikologis. Tulisan “Perbandingan Gender dalam Prestasi Literasi
Siswa Indonesia” menyebutkan bahwa siswa perempuan mendapatkan
kenaikan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki
dengan perbedaan nilai sebesar 16 poin untuk siswa perempuan dan 11
poin untuk siswa laki-laki. Terlihat perbedaan kemampuan anak lakilaki dan perempuan saat pembelajaran berlangsung. Kemampuan
anak-anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan terlihat
dari kemahiran menggunakan jari jemari dan kemampuan anak dalam
menyelesaikan soal yang berhubungan dengan operasi penjumlahan
dan pengurangan sampai 99 tanpa penyimpanan. Anak laki-laki lebih
cepat menguasai metode ini dibandingkan anak perempuan.Anak-anak
menyenangi prosen pembelajaran yang aktif melibatkan organ
tubuhnya dalam hal ini menggunakan jari tangannya.Anak-anak
menyenangi proses pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi
anak untuk praktek langsung.
2. Hasil penelitian Rahmat Aziz dari Fakultas Psikologi UIN Malang sebagaimana
dikemukakan dalam Repository UIN Malang dengan judul Mengapa Perempuan
72

Kristi Liani Purwanti, Perbedaan Gender Terhadap Kemampuan Berhitung Matematika
Menggunakan Otak Kanan Pada Siswa Kelas I, SAWWA, Jurnal Studi Gender, Volume 9, Nomor 1,
Oktober 2013, hlm. 112. http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/viewFile/668/606

Lebih Kreatif Dibanding Laki-Laki. Dalam penelitian tersebut di atas penelitinya
mengemukakan bahwa:73
Perempuan pada siswa sekolah menengah pertama lebih tinggi tingkat
kemampuan berpikir dan menulis kreatif dibandingkan dengan lakilaki. Cramond, et all menyatakan bahwa dari berbagai penelitian
tentang kreativitas ditemukan adanya hubungan antara perbedaan jenis
kelamin dengan tingkat kreativitas baik dalam bentuk kuantitas
maupun kualitas. Hasil analisis mereka terhadap jurnal penelitian dari
tahun 1958-1998 ditemukan adanya perbedaan baik pada aspek
fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Perempuan cenderung
lebih tinggi pada aspek fluency, originality, dan elaboration,
sedangkan pada aspek flexibility laki-laki cenderung lebih tinggi walau
perbedaannya tidak terlalu tinggi.74Tafti & Babali melakukan
penelitian terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan tentang gaya
berpikir berdasarkan teori Sternberg tentang tujuh jenis gaya berpikir
kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya berpikir laki-laki
lebih bersifat legislatif, liberal, dan global, sedangkan gaya berpikir
perempuan lebih

bersifat

eksekutif,

juridis,

konservatif,

dan

75

lokal. Prawitasari & Kahn (1985 dalam Rahmat Aziz) telah
melakukan

penelitian

tentang

kepribadian.

Hasil

penelitian

menunjukan bahwa perempuan mempunyai kecenderungan untuk
lebih hangat, emosional, sopan, peka, dan mentaati aturan, sedangkan
laki-laki cenderung lebih stabil, dominan, dan impulsif.76 Carlson telah
melakukan penelitian dan menemukan bahwa laki-laki cenderung
73
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lebih tinggi dalam orientasi sosial sedangkan perempuan lebih
berorientasi personal.77 Handayani & Novianto telah melakukan
penelitian pada suku Jawa, dengan metode penelitian kualitatif,
diketahui bahwa anak perempuan dan laki-laki Jawa memang dididik
secara berbeda. Anak perempuan lebih dididik untuk mengatasi
persoalan-persoalan praktis di rumah tangga. Sebaliknya anak laki-laki
lebih dibiasakan untuk berorientasi ke luar rumah, bekerja dengan
imajinasi, dan cenderung abstrak, sehingga ketika menghadapi
problem praktis mereka menjadi kurang taktis. Mereka menjadi kikuk,
seperti tidak tahu apa yang harus diperbuat. Bahkan dikemukakan
bahwa pola asuh yang mengistimewakan anak laki-laki Jawa itu
cenderung akan merusak kondisi mentalnya yaitu adanya kemanjaan
dan ketergantungan kepada ibu dan saudara perempuan di lingkungan
rumahnya. Hal ini bahkan berlanjut sampai dewasa, yaitu laki-laki itu
akan kembali bersikap seperti anak sulung pada pasangannya (istri),
sehingga suami menjadi semacam bayi tua.78 Rahmat Aziz
menjelaskan:79 hasil analisis yang menyatakan adanya perbedaan ini
menarik untuk dicermati lebih jauh karena belum ditemukan alasan
yang lebih kuat apakah perempuan lebih tinggi dalam hal kreativitas
disebabkan karena aspek kodrati yang memang secara struktur
biologis mendukung pada tingginya kreativitasnya atau lebih
disebabkan karena aspek konstruk yang dibentuk masyarakat yang
memang memberikan perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan
perempuan?
3. Hasil penelitian Eka Rachma Kurniasi, dari Pendidikan Matematika FKIP
Universitas Muhammadiyah Tangerang sebagaimana dikemukakan dalam Jurnal
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Prima dengan judul Profil Pemahaman Matematis Mahasiswa Pendidikan
Matematika Ditinjau Dari Jenis Kelamin bahwa:80
Mahasiswa laki-laki lebih cenderung pada pemahaman relasional.
Sedangkan

pada

mahasiswa

perempuan,

kecenderungan

pada

pemahaman instrumental; Secara keseluruhan rerata skor kemampuan
pemahaman matematis mahasiswa laki-laki dan perempuan relatif
sama. Hanya terdapat perbedaan 2 poin dan itu secara keseluruhan
tidak terdapat perbedaan yang mencolok. Dalam penelitian peneliti
juga

menguraikan

beberapa

hasil

penelitian

berikut:Witelson

menemukan bahwa otak perempuan secara keseluruhan lebih kecil
daripada otak laki-laki. Lobus parital bawah pada laki-laki lebih besar
daripada perempuan sehingga penguasaan terhadap pengenalan ruang
dimensi tiga laki-laki lebih unggul. Ukuran dan bentuk otak yang
berbeda, secara otomatis membedakan perempuan dan laki-laki dalam
cara

dan

gaya

berpikir,

termasuk

kemampuan-kemampuan

khususkeduanya. Implikasi perbedaan struktur tersebut terjadi pada
cara dan gaya melakukan sesuatu. Lelaki dan perempuan cenderung
menunjukkan perbedaan dalam beberapa hal, meliputi emosi, tingkah
laku seksual, proses berbahasa, kemampuan spasial dan problemproblem matematis. Kartono menyatakan bahwa perempuan pada
umumnya lebih akurat dan lebih mendetail dalam memperhatikan
sesuatu dibandingkan laki- laki.

Dagun berpendapat bahwa anak

perempuan memiliki skor yang lebih tinggi di bidang tertentu
dibandingkan anak laki-laki. Kemampuan verbal perempuan lebih baik
dibandingkan laki-laki, meskipun kemampuan spasialnya rendah.
Hasil penelitian Subarinah pada salah satu sekolah menyatakan bahwa
siswa laki-laki lebih ungguldibanding siswa perempuan. Siswa lakilaki mempunyai kemampuan pengamatan kongkrit dan abstrak,
analisis,sintesis, membuat pola rumit, membuat konjektur generalisasi,
80
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dan

mengujinya

pada

jawaban

yangdiinginkanya.

Sedangkan

perempuan hanya mempunyai kemampuan pengamatan kongkrit,
analisis sederhana,dan membuat pola sederhana, dan enggan mencoba
perhitungan-perhitungan yang rumit.81
4. Hasil penelitian Asizah Kurnia Wardani dan Lambang Kurniawan, dari Program
Studi Pendidikan Matematika, STKIP PGRI Sidoarjosebagaimana dikemukakan
dalam Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo Vol.2, No.1, Maret
2014, dalam judul artikel Kemampuan Pemecahan Masalah Berdasarkan
Perbedaan Jenis Kelamin (Ability Of Problem Solving From Diferences Of Sex)
bahwa:82
Tingkat kemampuan pemecahan masalah pada siswa maka
dilakukkan dengan memberi tes pemecahan masalah SPLDV. Dari
hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa laki-laki dan siswa
perempuan mempunyai perbedaan dalam tahap pemecahan masalah
pada soal, perbedaan muncul pada tahap melaksanakan rencana dan
memeriksa kembali. Siswa laki-laki tidak mampu melaksanakan
rencana dan memeriksa kembali. Sedang siswa perempuan mampu
melaksanakan rencana dan memeriksa kembali meskipun kurang
lengkap. Sedangkan untuk tahap memahami masalah dan menyusun
rencana tidak ada perbedaan yang signifikan.Dalam penelitian
Asizah

Kurnia

Wardani

dan

Lambang

Kurniawan

juga

dikemukakan:Menurut Krutetskii mengungkapkan bahwa ketepatan,
ketelitian,

81

kecermatan,

dan

keseksamaan

berpikir

laki-laki

Subarinah, S. (2013). Profil Berpikir Kreatif Siswa dalam Memecahkan Masalah Tipe
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mempunyai

kemampuan

matematika

lebih

baik

daripada

83

perempuan.

5. Hasil penelitian Gatot Soenarjadi, sebagaimana dikemukakan dalam E-Jurnal
Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dalam judul artikel Profil Pemecahan Masalah
Geometri Ditinjau Dari Perbedaan Gaya Belajar Dan Perbedaan Gender
bahwa:84
Dalam memecahkan masalah geometri semua subjek menggunakan
gambar untuk memudahkan subjek melakukan pemecahan masalah
geometri, artinya tidak hanya subjek yang bergaya belajar visual saja
yang menggunakan gambar untuk memudahkan subjek melakukan
pemecahan masalah geometri, tetapi hal tersebut juga dilakukan oleh
subjek yang bergaya belajar auditory maupun subjek yang bergaya
belajar kinestetik. Penggunaan gambar untuk memudahkan subjek
melakukan pemecahan masalah geometri tersebut adalah sebagai
berikut:1. Subjek yang bergaya belajar visual dan auditory baik lakilaki maupun perempuan dan subjek yang bergaya belajar kinestetik
perempuan menggunakan gambar untuk memudahkan melaksanakan
rencana pemecahan masalah geometri; 2. Subjek yang bergaya belajar
kinestetik laki-laki menggunakan gambar untuk memudahkan
memeriksa kembali hasil pekerjaanya.Bahwa bukan hanya subjek
yang bergaya belajar visual saja yang menggunakan gambar untuk
memudahkan memecahkan masalah geometri, tetapi semua subjek
menggunakan gambar untuk memudahkan mereka melakukan
pemecahan masalah geometri, Untuk subjek kinestetik laki-laki
menggunakan gambar untuk memudahkan memeriksa kembali hasil
pekerjaannya, sedangkan 5 subjek yang lain yaitu subjek visual lakilaki, subjek visual perempuan, subjek auditory lakilaki, subjek
auditory perempuan, dan subjek kinestetik perempuan menggunakan
83
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gambar untuk memudahkan melaksanakan rencana pemecahan
masalah. Hal ini menunjukkan bahwa apapun gaya belajar subjek baik
laki-laki

maupun

perempuan

menggunakan

gambar

untuk

memudahkan memecahkan masalah geometri.Secara umum profil
pemecahan masalah geometri antara subjek kinestetik laki-laki (KL)
dan subjek kinestetik perempuan (KP), menunjukkan perbedaan yaitu
subjek kinestetik laki-laki (KL) lebih unggul dalam melakukan visual
spasial dan subjek kinestetik perempuan lebih teliti, lebih cermat dan
lebih seksama.Dalam penelitiannya juga disebut bahwa penelitian
Krutetskii yang menjelaskan, bahwa terdapat perbedaan karakter
antara anak laki-laki dan perempuan. Secara garis besar anak laki-laki
lebih baik dalam penalaran sedangkan anak perempuan lebih dalam
hal ketepatan, ketelitian, kecermatan dan keseksamaan berpikir. Anak
laki-laki memiliki kemampuan matematika dan mekanik yang lebih
baik daripada anak perempuan, namun perbedaan ini tidak nyata pada
tingkat sekolah dasar tetapi menjadi tampak lebih jelas pada tingkat
yang lebih tinggi. Demikian juga hasil penelitian Maccoby dan Jacklin
yang juga menunjukan perbedaan kemampuan antara anak laki-laki
dan anak perempuan. Secara garis besar penelitian tersebut
menyimpulkan bahwa, anak perempuan mempunyai kemampuan
verbal lebih tinggi daripada anak laki-laki. Anak laki-laki lebih baik
dalam kemampuan visual spasial (penglihatan keruangan) dan
matematika daripada anak perempuan.
6. Hasil penelitian Wahyudi, Astriani, Nurhayati dengan sampel penelitian siswa
kelas X sebagaimana dikemukakan dalam ejournal Unsri dalam judul artikel
Penerapan Model Direct Instruction Terhadap Hasil belajar Fisika Materi
Pengukuran ditinjau Dari Gender Pada Siswa, Program Studi Pendidikan Fisika
IKIP PGRI Pontianak, bahwa: 85
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Hasil belajar siswa yang diberi pembelajaran dengan model direct
instruction secara signifikan lebih tinggi daripada hasil belajar siswa
yang diberi pembelajaran konvensional. Hasil belajar siswa laki-laki
secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa
perempuan dalam mempelajari fisika. Terdapat interaksi antara
penggunaan model pembelajaran dengan perbedaan gender siswa
dalam belajar fisika.Dalam penelitian Wahyudi, Astriani, Nurhayati
dikemukakan juga bahwa:Masih banyak siswa beranggapan fisika itu
sulit. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran yang dilakukan guru
dianggap sangat monoton. Dimana berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan Restu, dkk. diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan siswa sulit dalam mempelajari fisika salah satunya
adalah siswa dalam belajar fisika cenderung hanya menghafal rumus
tanpa memahami konsep fisika yang dipelajarinya. 86 Kemudian guru
lebih sering menggunakan metode ceramah dan pembelajaran
cenderung

bersifat

teacher

centered.87

Hal

tersebut

yang

mengakibatkan kurangnya minat siswa terhadapa pelajaran fisika,
yang akhirnya berdampak pada rendahnya prestasi belajar siswa pada
mata pelajaran fisika.88Berdasarkan observasi juga telah diketahui
bahwa salah satu sebab siswa mengalami kesulitan dalam memahami
materi pengukuran adalah cara pengajaran guru yang bersifat
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monoton. Dalam prosespembelajaran guru lebih banyak menjelaskan
materi sedangkan siswa hanya mendengarkan penjelasan guru.
Akibatnya

akan

menimbulkan

kebosanan

pada

siswa

yang

mempengaruhi kurangnya tertariknya minat siswa terhadap materi
yang disampaikan. Sehingga pemahaman siswa terhadap materi dan
hasil belajar fisika siswa rendah. Padahal dalam proses belajar
pembelajaran, peran guru sangat penting misalnya dalam memberi
motivasi, bimbingan serta member penjelasa kepada siswa agar
mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi ajar.89Salah
satu upaya yang dapat dilakukan adalah menerapkan pembelajaran
dengan model direct instruction. Dengan penerapan pembelajaran
langsung, suasana belajar diharapkan dapat lebih menyenangkan. Pada
model pembelajaran direct instruction berkaitan dengan pengetahuan
deklaratif dan pengetahuan prosedural, dimana pengetahuan deklaratif
merupakan pengetahuan terhadap sesuatu(dapat diungkap dengan
kata-kata) sedangkan pengetahuan procedural merupakan pengetahuan
untuk melakukan sesuatu. Sehingga dengan model pembelajaran ini
dianggap sangat cocok diterapkan karena pada model ini juga terdapat
tahapan guru mendemonstrasikan kepada siswa sehingga siswa dapat
melihat langsung cara penggunaan alat ukur tersebut. Dengan model
pembelajaran inidiharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan hasil
belajar siswa pada materi pengukuran.Model pembelajaran langsung
atau direct instruction merupakan salah satu model mengajar yang
dapat

membantu siswa

mempelajari

keterampilan dasar

memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah

dan
demi

selangkah.90 Dalam menerapkan model pembelajaran langsung guru
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mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan menggunakan alat
peraga dan penjelasan guru yang digabungkan dengan latihan/umpan
balik

untuk

membantu

siswa

memperoleh

keterampilan

tersebut.91

Model

pembelajaran

pengetahuan
langsung

dan
dalam

penelitian ini adalah serangkaian kegiatan belajar mengajar dikelas.
Yang terdiri atas lima fase yaitu menyampaikan tujuan dan
mempersiapkan

siswa,

mendemonstrasikan

pengetahuan

dan

keterampilan,membimbing pelatihan, mengecek pemahaman dan
memberikan umpan balik, serta memberikan kesempatan untuk
pelatihan lanjutan dan penerapan.92Dengan mendemonstrasikan,
peserta didik akan diberi kesempatan untuk mengembangkan
kemampuan mengamati segala benda yang sedang digunakan dalam
proses belajar pembelajaran. Dimana demonstrasi ini digunakan untuk
memperlihatkan prses terjadinya suatu peristiwa sesuai materi yang
akan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami siswa.
Pembelajaran dengan adanya demonstrasi sangat baik karena waktu
pembelajaran yang digunakan akan lebih efektif. Melalui demonstrasi
juga, materi akan lebih mudah dipahami siswa dalam waktu singkat.
Dalam melaksanakan pembelajaran dengan model direct instruction
digunakan

alat

bantu

pembelajaran

yang

disebut

alat

peraga.93Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Peso, dkk

dan Pembelajaran Fisika, Unsri Program Studi Pendidikan Fisika IKIP PGRI Pontianak, hlm 179,
ejournal.unsri.ac.id/index.php/jipf/article/download/1809/754
91
Andriana, E., Djudin, T, & Arsyid, S.A. 2014. Remediasi Miskonsepsi Pembiasan Cahaya
Pada Lensa Tipis Menggunakan Direct Instruction Berbantuan Animasi Flash. JurnalPendidikan dan
PembelajaranUNTAN, Vol.3, No.1, hal.1-11. Dalam Wahyudi, Astriani, Nurhayati,Penerapan Model
Direct Instruction Terhadap Hasil belajar Fisika Materi Pengukuran ditinjau Dari Gender Pada Siswa,
Journal Inovasi dan Pembelajaran Fisika, Unsri Program Studi Pendidikan Fisika IKIP PGRI
Pontianak, hlm 179, ejournal.unsri.ac.id/index.php/jipf/article/download/1809/754
92
Wahyudi, Astriani, Nurhayati,Penerapan Model Direct Instruction Terhadap Hasil belajar
Fisika Materi Pengukuran ditinjau Dari Gender Pada Siswa, Journal Inovasi dan Pembelajaran Fisika,
Unsri
Program
Studi
Pendidikan
Fisika
IKIP
PGRI
Pontianak,
hlm
179,
ejournal.unsri.ac.id/index.php/jipf/article/download/1809/754
93
Wahyudi, Astriani, Nurhayati,Penerapan Model Direct Instruction Terhadap Hasil belajar
Fisika Materi Pengukuran ditinjau Dari Gender Pada Siswa, Journal Inovasi dan Pembelajaran Fisika,

(2013) diketahui bahwa penerapan model direct instruction dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa meningkat setiap
sikluspembelajaran. Tidak hanya dapat meningkatkan hasil belajar
siswa, namun, aktivitas belajar siswa juga meningkat setelah diberikan
pembelajaran

menggunakan

model

pembelajaran

directinstruction.94Andriana, dkk (2014) dan Sastria, dkk (2013)
menemukan bahwa penerapan model pembelajaran directinstruction
juga dapat mengubah konsepsi siswa yang keliru menjadi konsepsi
yang benar (sesuai konsepsi ilmuwan) dalam mempelajari fisika. Hal
berimplikasi

pada

hasil

belajar

siswa

yang

dapat

meningkat.95Dikemukakan juga bahwa:Hasil penelitian Nuyami, dkk,
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keyakinan diri antara siswa
laki-laki dengan perempuan dalam mempelajari IPA. Sugiharto dalam
Nuyami, dkk,96 memaparkan bahwa anak perempuan lebih cakap
dalam mengerjakan tugas-tugas verbal, sedangkan anak laki-laki
menunjukkan

masalah-masalah

bahasa

yang

lebih

banyak

dibandingkan perempuan. Namun, anak laki-laki lebih superior dalam
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kemampuan spasial. Dalam mempelajari ilmu sains, perbedaaan
gender terlihat dimana prestasi belajar sains anak perempuan
mengalami kemunduran,sementara prestasi laki-laki meningkat.
Berdasarkan

penelitian

yang

dilakukan

oleh

Rachmawati97

menyimpulkan bahwa perempuan lebih menguasai segala sesuatu
yang menyangkut masalah kesehatan dan lingkungan, sedangkan
siswa laki-laki dengan kecakapan spasialnya lebih unggul dalam
matematika, fisika dan kimia.98Perkembangan kognitif mencakup
perubahan-perubahan dalam berfikir, kemampuan berbahasa yang
terjadi melalui proses belajar. Belajar adalah perubahan tingkah laku
sebagai fungsi pengalaman. Didalamnya tercakup perubahan kognitif,
afektif dan motorik yang tidak dihailkan oleh sebab-sebab lain. Siswa
perempuan memiliki kemampuan linguistik yang lebih dibandingkan
siswa laki-laki, perempuan pada umumnya memiliki kosa kata yang
lebih baik. Kemampuan verbal perempuan juga lebih baik dari lakilaki, karena perbedaan struktur otak antara laki-laki dan perempuan.
Menurut Delimunthe (2010)99 “otak kiri perempuan lebih berkembang
dengan baik dibanding otak kiri pada lakilaki”.Hal ini sangat bertolak
belakang dengan perkembangan otak kanan laki-laki lebih baik
daripada perempuan. Ini menunjukkan bahwa keberhasila anak lakilaki dalam bidang eksak yang kebanyakanmerupakan kegiatan dari
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otak kanan. Hal ini juga dapat dilihat dari prestasi hasil belajarnya,
dimana siswa laki-laki memiliki prestasi belajar lebih baik didalam
pelajaran sains terutama dalam praktik dari pada siswa perempuan
yang cenderung lebih baik di teorinya.Berdasarkan hal tersebut dapat
diketahui bahwa dengan adanya perbedaan gender hasil belajar antara
siswa laki-laki dan perempuan juga akan berbeda.Ini dibuktikan
dengan hasil yang telah diperoleh yang menyatakan bahwa nilai ratarata siswa laki-laki pada kelas eksperimen lebih baik dibanding kelas
control dan sebaliknya nilai rata-rata siswa perempuan pada kelas
eksperimen lebih rendah dibanding kelas kontrol.

100

Berdasarkan data

yang diperoleh baik data hasil belajar berdasarkan metode maupun
data perbedaan gender, telah diketahui bahwa antara penggunaan
metode baik dengan pengajaran direct instruction dan konvensional
maupun antara perbedaan gender memiliki hasil yang berbeda.
Dimana dengan adanya perbedaan tersebut berarti terdapat interaksi
dalam pembelajaran. Dimana interaksi ini terjadi ditandai dengan nilai
rata-rata laki-laki pada kelas eksperimen lebih baik dibanding rata-rata
nilai siswa laki-laki pada kelas control dan sebaliknya nilai rata-rata
siswa perempuan pada kelas eksperimen lebih rendah dibanding nilai
rata-rata pada siswa perempuan kelas kontrol. Ini juga didukung
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Manahal (2012)101 yang
menyatakan bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugastugas proyek seperti mengidentifkasi masalah, memecahkan masalah,
mensitesis informasi, dan melakukan pengkajian atau penelitian
dipengaruhi oleh gender, karena laki-laki dan perempuan mempunyai
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karakteristik yang berbeda dengan kata lain gender merupakan salah
satu variabel yang bepengaruh terhadap kemampuan belajar siswa.
Sehingga terdapat perbedaan jenis kelamin didalam kemampuan
penalaran sains, dimana yang lebih unggul anak laki-laki dibanding
anak perempuan. Dimana dengan adanya perbedaan jenis kelamin ini
juga dapat mempengaruhi perbedaan hasil belajar antara laki-laki dan
perempuan

yang

menyebabkan

terdapatnya

penggunaan model dengan perbedaan gender.

interaksi

dalam

102

Salah satu faktor lain yang dipercaya dapat membawa keberhasilan anak didik
dalam mencapai tujuan pembelajaarannya adalah konsentrasi yang baik. Dengan
berkonsentrasi, maka segala hal dapat terekam sebaik-baiknya di dalam memori otak
dan selanjutnya dengan mudah dapat dikeluarkan pada saat-saat dibutuhkan.
Menurut Sugiyanto,103 konsentrasi adalah kemampuan memusatkan pemikiran atau
kemampuan mental dalam penyortiran informasi yang tidak diperlukan dan
memusatkan perhatian hanya pada informasi yang dibutuhkan. Hal yang senada juga
diungkapkan oleh Matlin104 berpendapat bahwa konsentrasi adalah bagian dari
perhatian karena perhatian memiliki pengertian yang lebih luas dari konsentrasi.
Perhatian mempersiapkan individu untuk menerima informasi lebih jauh atau
menerima berbagai pesan. Perhatian dapat digunakan untuk menjelaskan konsentrasi
yang membutuhkan kemampuan untuk memisahkan stimuli yang tidak dikehendaki
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di antara sekian banyak stimuli yang tersedia. Matlin,105 mendeﬁnisikan konsentrasi
sebagai suatu aktivitas mental yang merupakan bagian dari perhatian. Pendapat yang
tidak jauh berbeda dengan Matlin diungkapkan oleh Moray bahwa konsentrasi
identik dengan perhatian yaitu kemampuan memilih salah satu stimuli yang ada
untuk diproses lebih lanjut.106
Odom dan Guzman107berpendapat bahwa dalam proses perhatian terdapat
beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu :
a) Pemusatan atau kontrol perhatian.
Perhatian semakin dapat dipertahankan (persistence) dengan bertambahnya usia.
Minat anak juga mempengaruhi perhatiannya, misalnya sesuatu yang sederhana
lebih menarik perhatian daripada yang kompleks.
b) Penyesuaian diri (adaptability).
Diperlukan adanya penyaringan informasi yang relevan, meski informasi yang
tidak relevan pun sering memberikan suatu keadaan “incidental learning”.
Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa anak yang lebih tua usiannya dapat
lebih ﬂeksibel untuk memodiﬁkasi perhatiannya sesuai dengan kebutuhan.
c) Berencana (planfulness).
Strategi mengarahkan perhatian dengan suatu perencanaan yang sistematis dan
terorganisir dapat meningkatkan eﬁ siensi penyaringan informasi yang tidak
relevan. Anak yang masih muda usianya lebih tidak sistematis dan tidak terarah
dibandingkan anak yang berusia lebih tua. Sedang mereka lebih sering membuat
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pertimbangan (judgement) berdasarkan informasi yang kurang lengkap dan
kurang akurat.
d) Adaptasi perhatian dengan bertambahnya usia.
Dengan pertambahan usia, anak lebih dapat menggunakan sistem pengolahan
informasi yang lebih kompleks dan lebih mampu menyelesaikan fokus
perhatiannya dengan informasi yang ada. Anak menjadi lebih ﬂeksibeldan lebih
mampu mengadaptasikan strategi perhatiannya.
Berbeda dengan Flanagan yang mengungkapkan bahwa ada beberapa cara
untuk meningkatkan konsentrasi, yaitu: 108
a) Memberikan kerangka waktu yang jelas agar anak mengetahui dengan pasti
berapa lama harus menyelesaikan.
b) Mencegah anak agar tidak terlalu cepat berganti dari satu tugas ke tugas lain
dengan cara membatasi pilihan.
c) Mengurangi jumlah gangguan dalam ruangan.
d) Memberikan umpan balik dengan segera untuk memotivasi anak tetap bekerja
atau mengarahkan kembali perhatiannya pada tugas yang sedang dikerjakan.
e) Merencanakan tugas yang lebih kecil daripada memberikan satu sesi yang
panjang.
f) Menetapkan tujuan dan menawarkan hadiah untuk memotivasinya agar terus
bekerja.
Konsentrasi belajar adalah suatu aktivitas untuk membatasi ruang lingkup
perhatian seseorang pada satu objek atau satu materi pelajaran.109 Hal serupa
diungkapkan oleh Harahap mendeﬁnisikan konsentrasi belajar sebagai suatu
pemusatan, penyatuan, pernyataan adanya hubungan antara bagian-bagian dalam
pelajaran atau lebih. Sama halnya dengan Liang Gie yang menyimpulkan bahwa
108
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konsentrasi

belajar

adalah

pemusatan

perhatian

atau

pikiran

dengan

mengesampingkan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang
dipelajari. Alim menyebutkan bahwa konsentrasi belajar anak adalah bagaimana
anak fokus dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu, hingga pekerjaan itu
dikerjakan dalam waktu tertentu. Veenstra mengatakan bahwa faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi konsentrasi belajar antara lain:
a) Faktor Usia.
Kemampuan untuk konsentrasi ini ikut tumbuh dan berkembang sesuai dengan
usia individu.
b) Fisik.
Kondisi sistem saraf (neurogical system) mempengaruhi kemampuan individu
dalam menyeleksi sejumlah informasi dalam kegiatan perhatian. Individu
memiliki kemampuan saraf otak yang berbeda dalam menyeleksi sejumlah
informasi yang ada sehingga turut mempengaruhi kemampuan individu dalam
memusatkan perhatian.
c) Faktor pengetahuan dan pengalaman.
Pengetahuan dan pengalaman turut berperan dalam usaha memusatkan perhatian
pada objek yang belum bisa dikenali polanya sehingga pengetahuan dan
pengalamn individu dapat memudahkan untuk berkonsentrasi.
Selain faktor-faktor di atas ada juga faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi
konsentrasi belajar antara lain suara, pencahayaan, temperatur, dan desain belajar.110
Sekali lagi karenanya perlu adaBrain Gym dapat membantu anak belajar
mengkordinasikan gerakan mata, tangan dan tubuh karena gerakan BrainGym adalah
suatu usaha alternatif alami yang sehat untuk menghadapi ketegangan dan tantangan
pada diri sendiri dan orang lain.111 Latihan meregangkan atau meringankan otot
(gabungan dari ketiga dimensi), menyangkut konsentrasi, pengertian, dan
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pemahaman akan mengaktifkan dimensi muka-belakang yang bermanfaat,
membantu

kesiapan

dan

konsentrasi

untuk

menerima

hal

baru,

serta

mengekspresikan apa yang sudah diketahui. Gerakan dalam dimensi ini membantu
berkonsentrasi pada apa yang sedang dikerjakan dan juga menolong mengingat apa
yang telah dipelajari.112Brain Gym dilakukan dengan cara menstimulasi gelombang
otak melalui gerakangerakanringan dengan permainan melaluiolah tangan dan kaki
seperti gerakan Hooks-up(kait rileks), gerakan silang, saklar otak, titik positif, Lazy
8, menguap berenergi, pengisienergi, luncuran gravitasi, tombol angkasa dan pasang
telinga dapat memberikan rangsangan atau stimulus pada otak. Hal tersebut dapat
meningkatkan kemampuan belajar dan pemusatan perhatian atau konsentrasi anak
karena seluruh bagian otak digunakan dalam proses belajar dan berkonsentrasi.
Berdasarkan teori-teori yangtelah dipaparkan diatas maka diasumsikan BrainGym
efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar pada anak. 113
Selanjutnya berdasarkan kajian terhadap hasil kuesioner diketahui bahwa
sebuah pendidikan hukum seharusnya didasari pada hasil observasi awal terhadap
audies dari pendidikan hukum tersebut, sehingga pendidikan hukum menjadi tepat
sasaran dan dapat mewujudkan tujuan pendidikan hukum. Hasil kajian pendidikan
hukum berdasarkan kuesioner menjunjukan bahwa siswa SMA lebih menyenangi
pendidik hukum yang usianya tidak terlalu tua, menyenangi pendidik hukum yang
performanya baik, menyenangi konsep pendidik hukum yang menarik dan interaktif,
serta

menyenangi

mempertimbangkan

pendidik

hukum

penggunaan

yang

metode

melakukan

berdasarkan

pendidikan
pada

hukum

kelebihan

dan

kekurangan audiens.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas mengacu pada beberapa hasil
penelitian yang terungkap dalam beberapa jurnal dari sisi psikologis menunjukan
bahwa terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut-
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lah yang kemudian membuat peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan hukum harus
mengacu pada perbedaan tersebut. Ada cara, ada metode yang bisa diciptakan untuk
pendidikan hukum yang berangkat dari beberapa hasil penelitian tersebut. Cara atau
metode yang peneliti tawarkan terkait pendidikan hukum khusus untuk anak-anak
yaitu cara atau metode yang Simple, Smart, Standard, Safe, Real, Quick, Practical,
Effective, Fun, Award dan berperspekti gender yang berangkat dari pendekatan
pendidikan, psikologis, dan hukum, sehingga walaupun dengan perbedaan anak-anak
tetap bisa belajar dengan suasan yang menyenangkan yang terlihat pada saat
berlangsungnya pendidikan hukum.
1.

Simple: tanpa menggunakan metode yang rumit bagi siswa (anak);

2.

Smart: mengoptimalkan fungsi otak kanan dan otak kiri siswa (anak);

3.

Standard: metode yang digunakan merupakan metode yang mudah dipahami
secara universal;

4.

Safe: metode yang digunakan sangat aman bagi anak karena telah
mempertimbangkan segala aspek demi kepentingan terbaik bagi siswa (anak)
serta tidak melanggar hukum;

5.

Real: proses pendidikan hukum dilakukan terkait persoalan yang nyata-nyata
dihadapi anak saat ini dan sangat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak
langsung serta dapat diterapkan secara langsung;

6.

Quick: teknik dan trik pendidikan hukum yang akan memberikan pemahaman
yang cepat;

7.

Practical: metode pendidikan hukum yang praktis digunakan kapan saja dan di
mana saja, dan dapat dipraktekan siapa saja serta sangat optimal dalam
melibatkan partisipasi siswa (anak);

8.

Effective: media komunikasi yang efektif antara mediator dan siswa (anak) dan
efektif untuk merangsang otak kanan siswa (anak);

9.

Imajinative: mengajak siswa (anak) untuk membayakan keadaan yang akan dan
telah terjadi;

10. Fun: metode pendidikan yang menyenangkan bagi siswa (anak);
11. Award: siswa (anak) mendapatkan penghargaan dari mentor;

12. Problem solving: metode yang membantu memberikan kesempatan melatih
pemecahan masalah;114
13. Berprespektif Gender: metode yang mempertimbangkan kelebihan dan
kekurangan berdasarkan gender, karena lain ladang lain belalang, lain lubuk lain
pula ikannya, lain siswa pasti lain pula gaya belajarnya. Lain siswa pasti lain
latar belakangnya, lain siswa pasti lai pula kelebihan dan kekurangannya.
Pepatah di atas sangat pas untuk menjelaskan fenomena bahwa tidak semua
siswa mempunyai cara belajar yang sama, meskipun mereka belajar di sekolah
yang sama atau bahkan duduk di kelas yang sama. Kemampuan seseorang untuk
memahami dan menyerap pengetahuan atau informasi sudah pasti berbeda, ada
yang cepat, sedang dan ada pula yang lambat, bahkan dalam pembelajaran
diketahui adanya perbedaan hasil belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan.
Laki-laki dan perempuan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda baik
secara fisiologis maupun psikologis. Secara fisiologis, perbedaan itu terkait
perbedaan fisik, pancaindra dan sebagainya. Sedangkan secara psikologis,
perbedaan itu terkait dengan minat, tingkat kecerdasan, bakat, motivasi,
kemampuan kognitif dan sebagainya. Dimana semua ini akan mempengaruhi
proses memahami dan menyerap pengetahuan atau informasi siswa. Oleh karena
itu, jika bisa dipahami bagaimana perbedaan siswa, maka akan lebih
memudahkan dalam menyampaikan materi pendidikan hukum sehingga dapat
mencapai hasil pendidikan hukum yang maksimal.
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BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah:
1. Model pendidikan hukum yang ada dengan mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku saat ini tentang penyuluhan hukum yang nota bene juga
merupakan bentuk pendidikan hukum belum secara terperinci memberikan
panduan perihal model pendidikan hukum yang mengedepankan kepentingan
yang terbaik bagi anak dalam mewujudkan siswa sadar hukum.
2. Mengacu pada pendekatan hukum, filsafat, psikologis, dan pendidikan maka
konstruksi model pendidikan hukum yang mengedepankan kepentingan terbaik
bagi anak dalam mewujudkan siswa sadar hukum harus merupakan sebuah
konstruksi model pendidikan hukum yang simple, smart, standard, safe, real,
quick, practical, effective, imajinative fun, award, problem solving oriented dan
berperspektikan gender.

7.2 Saran
1.

Negara Republik Indonesia memang tlah memiliki peraturan perundangundangan yang menjadi dasar bagi perlindungan anak dan memberikan dasar
bagi sebuah pendidikan hukum, tetapi aturan hukum yang ada sering dibaca
secara parsial sehingga dapat diketahui berdampak pada pelaksanaan pendidikan
hukum, sehingga sebaiknya aturan hukum yang ada dalam penerapannya selalu
dilihat secara komprehensif dan sistematis antara satu dengan yang lainnya,
tanpa melupakan beberapa pertimbangan yang berada pada ranah non hukum
yaitu misalnya aspek psikologis dan pendidikan.

2.

Setiap pelaksanaan pendidikan hukum sebaiknya selalu diawali dengan
melakukan kajian terhadap audiens yang akan menjadi peserta pendidikan
hukum agar sebuah pendidikan hukum menjadi sebuah pendidikan yang
terencana terarah terukur dan bermanfaat.
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Lakilaki
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No.

PERIHAL

JAWABAN

1

Apakah anda pernah mengikuti pendidikan
hukum

ya

tidak

2

Berapa lama durasi waktu yang baik untuk
pendidikan hukum

30 menit

60
menit

90
menit

3

Kapan saat yang tepat dilakukan
pendidikan hukum

pagi

siang

sore

malam

4

Dimana baiknya pendidikan hukum
dilakukan

ruang
tertutup

ruang
terbuka

5

Apakah penampilan pendidik
mempengaruhi dalam pendidikan hukum

ya

tidak

6

Apakah usia pendidik hukum
mempengaruhi dalam pendidikan hukum

ya

tidak

7

Berapa usia pendidik hukum yang tepat
memberikan pendidikan hukum bagi anda

15-19an

2029an

3039an

4049an

8

Metode pendidikan hukum bagaimana
yang anda inginkan

ceramah

role
play

games

take a
side

9

Apakah melakukan pendidikan hukum
perlu mempertimbangkan aspek kelebihan
dan kekurangan dari audiens pendidikan
hukum

ya

tidak

Alasan

10

Materi pendidikan hukum apa yang anda
inginkan

11

Saran apa yang ingin anda sampaikan
terkait pendidikan hukum

audio/
visual
material

brainstorming

critical
thinking

Small
Groups

teach
others

Case
Study

Mock
Trial

Diskusi
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KONSTRUKSI MODEL PENDIDIKAN
HUKUM DALAM MEWUJUDKAN
SISWA SADAR HUKUM
FIRDAUS ARIFIN
GIALDAH TAPIANSARI BATUBARA

ABSTRAK
Indonesia sebagai negara hukum, telah memiliki aturan baik tertulis maupun tidak
tertulis yang mengatur pola hubungan dalam kehidupan masyarakat sebagai wujud
perlindungan hukum yang diberikan bangsa kepada warga negaranya, tanpa kecuali
perlindungan hukum terhadap siswa sekolah. Pematangan pemahaman hukum serta
nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam hukum perlu dilakukan secara
berkelanjutan,harapannya agar pada akhirnya hukum
mampu untuk
diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari
secara baik, sebagai
tanggungjawab bersama semuauntuk menciptakan tatanan masyarakat dan bangsa
yang menjunjung tinggi hukum, sekaligus memberikan perlindungan hukum.
Faktanya, masih banyak yang belum mendapatkan haknya berupa perlindungan
hukum, baik itu terlindungi dari sasaran kejahatan maupun terlindungi dari potensi
menjadi pelaku kejahatan. Siswa sekolah berpotensi besar menjadi korban kejahatan
dan berpotensi pula berhadapan dengan hukum. Salah satu aspek penting dan
mendasar dari persoalan tersebut adalah terletak pada proses transformasi nilai-nilai
luhur hukum dalam suatu pendidikan hukum, karena pendidikan hukum sangat
berpengaruh besar terhadap nalar pembentukan budaya hukum masyarakat.
Pendidikan hukum akan mengarahkan pesertanya untuk tidak terpaku pada
aturan legalistik semata, namun juga mengarahkan pada pemahaman hukum secara
mendalam. Pendidikan hukum merupakan salah satu komponen pembangunan
hukum di Indonesia, sekaligus fondasi kebijakan dalam pembaharuan sistem
pendidikan, khususnya pendidikan hukum dini yang harapannya dapat sedikit demi
sedikit meningkatkan kesadaran hukum siswa sebagai generasi penerus bangsa.
Pemberian pemahaman terhadap hukum melalui pendidikan hukum perlu dilakukan
sejak dini, salah satu diantaranya terhadap siswa sekolah.Perlu ada konstruksi model
pendidikan hukum yang memberikan ruang gerak untuk mengapresiasikan hak-hak
anak terkait perlindungan hukum dan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi
anak dalam mewujudkan siswa sadar hukum yaitu model pendidikan hukum yang
simple, smart, standard, safe, real, quick, practical, effective, imajinative fun, award,
problem solving oriented dan berperspektikan gender.
Keyword: Model, Pendidikan, Hukum, Kesadaran, Siswa.
I. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), telah memiliki
aturan-aturan yang mengatur pola-pola hubungan dalam kehidupan masyarakat.
Aturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dengan segala

konsekuensi dan kompleksitasnya merupakan sebuah kebutuhan penting bagi bangsa
Indonesia, sekaligus sebagai wujud perlindungan hukum yang diberikan bangsa
terhadap warga negaranya, perlindungan hukum yang diberikan dalam konteks ini
tak terkecuali perlindungan hukum terhadap siswa sekolah. Satjipto Rahardjo,
mengemukakan terdapat tiga perspektif mengenai pemahaman tentang hakikat dari
hukum, salah satunya, hukum dilihat sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu (Satjipto
Rahardjo, 2006:. 6).Artinya hukum bukan hanya sekedar rangkaian kalimat yang
berisi norma semata tetapi juga mengandung nilai-nilai moral kemanusiaan dan
keadilan bagi sebuah bangsa. Apapun hukum yang berlaku baik di dalam sebuah
kelompok, masyarakat maupun negara, pematangan dan pemahaman hukum serta
nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam hukum (nilai moral dan keadilan) tetap
perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga pada akhirnya diharapkan mampu
untuk diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan maksimal,
sebagai wujud perlindungan hukum tersebut. Mewujudkan nilai-nilai kebaikan yang
terkandung dalam hukum selayaknya merupakan usaha bersama semua pihak baik
oleh para penegak hukum, lembaga tinggi hukum, institusi pendidikan hukum dan
masyarakat. Karena merealisasikan nilai moral dan keadilan yang hakiki merupakan
tanggung jawab bersama semua pihak untuk menciptakan tatanan masyarakat dan
bangsa yang menjunjung tinggi hukum, sekaligus memberikan perlindungan hukum.
Karenanya diperlukan kesadaran dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembagalembaga hukum dan institusi pendidikan serta masyarakat untuk sama-sama
membangun dan mewujudkan perlindungan hukum tersebut.
Faktanya, banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan haknya berupa
perlindungan hukum, baik itu terlindungi dari sasaran kejahatan maupun terlindungi
dari potensi menjadi pelaku kejahatan, salah satunya adalah siswa sekolah, karena
siswa sekolah berpotensi besar menjadi korban kejahatan dan berpotensi pula
berhadapan dengan hukum. Persoalan-persoalan hukum yang terjadi di lingkungan
siswa sekolah saat ini telah mencapai tahap yang sangat memprihatinkan dengan
munculnya berbagai persoalan tauran pelajar, geng motor, pencabulan, pemerkosaan,
pengguguran kandungan, pembunuhan, penggunaan narkotika, pembangkangan
terhadap tata tertib sekolah, dan lain-lain. Persoalan-persoalan hukum ini merupakan
salah satu persoalan yang sangat penting dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari.
Hal ini tentu berkaitan langsung dengan realitas dan budaya masyarakat. Salah satu
aspek penting dan mendasar dari persoalan tersebut adalah terletak pada proses
transformasi nilai-nilai luhur hukum dalam suatu pendidikan hukum, karena
pendidikan hukum sangat berpengaruh besar terhadap nalar pembentukan budaya
hukum masyarakat.Pendidikan hukum akan mengarahkan pesertanya untuk tidak
terpaku pada aturan legalistik semata, namun juga mengarahkan peserta pada
pemahaman hukum dan aturan secara mendalam. Pendidikan hukum merupakan
aspek utama dalam merespon perkembangan zaman. Pendidikan hukum dimasa yang
akan datang juga akan mampu mengemban suatu misi baru yang sekalipun lain
namun tak kalah pentingnya, yaitu menghasilkan masyarakat sipil yang tahu
bagaimana mengadvokasi kepentingan sesamanya, mampu bertindak dalam koridor
hukum, dan mampu menjadi pengawal hukum. Karenanya pemberian pemahaman
terhadap hukum melalui pendidikan hukum perlu dilakukan sejak dini, salah satu
diantaranya terhadap siswa sekolah.

Dampak besar peranan pendidikan hukum salah satunya adalah pada
pengaruhnya terhadap masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukumlah yang harus membentuk kebiasaan dalam sebuah masyarakat, karenanya
pembangunan hukum melalui pendidikan hukum harus mendahului pelaksanaan
pembangunan di bidang lain. Pendidikan merupakan proses membimbing dan
melatih, dan memandu manusia keluar dari kebodohan dan pembodohan. Dengan
demikian pendidikan hukum merupakan proses membimbing, melatih dan memandu
manusia keluar dari kebodohan terhadap hukum.
Dalam sistim sosial yang demokratik yang ditopang oleh prinsip supremasi
hukum, tidak ada yang meragukan bahwa pendidikan hukum adalah sumber
pembangunan dan penegakkan hukum. Dengan pendidikan hukum masyarakat akan
diajak terbiasa bertindak dalam koridor hukum sehingga dapat mewujudkan
kesadaran hukum. Siswa sekolah mayoritas berusia anak-anak dan pendidikan
hukum bukan hanya merupakan hak bagi mereka yang bersekolah di sebuah fakultas
hukum pada perguruan tinggi, tetapi juga merupakan hak masyarakat luas maka
termasuk di dalamnya adalah siswa sekolah. Anak yang lahir ke dunia, ibarat kertas
putih yang kosong belum ditulisi dan akan terisi oleh ide-ide atau pengertianpengertian karena pengaruh dari luar melalui proses pengalaman (empiri) yang
ditangkap oleh indera dan pengolahan hasil kesan indera, di dalam jiwa.Maka dari
itu pendidikan hukum berusaha untuk memberikan sebuah pengalaman kepada siswa
terhadap hukum yang tentunya akan ditangkap oleh indra dan pada akhirnya dari
pendidikan hukum tersebut, siswa dapat mengolah hasil kesan indra terhadap
pendidikan hukum di dalam jiwanya. Pendidikan hukum terhadap siswa seharusnya
tidak berhenti sebagai pengetahuan tetapi menjadi watak atau kebiasaan dalam
kehidupan sehari-hari sehingga terwujudkan siswa sadar hukum yang mengenal
hukum, memahami hukum, memiliki sikap yang tidak bertentangan dengan hukum
ditinjau dari sudut pandang filsafat hukum, sebagaimana gambar di bawah ini:
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II. METODE PENELITIAN
A. Spesifikasi Penelitian
Karena kesadaran hukum siswa adalah nilai dan bersifat abstrak, dan secara
logika tidak ada parameter yang pasti untuk mengukur hal-hal yang bersifat abstrak
kecuali dengan gejala yang nampak dari akibat atau outcome maka walaupun ingin
diketahui konstruksi model pendidikan hukum hubungan antara variabel model
pendidikan hukum terhadap kesadaran hukum siswa, untuk penelitian seperti ini
cenderung digunakan penelitian yang bersifat diskriptif analitis. Indikator masingmasing variabel diterangkan secara jelas berdasarkan data yang berhasil
dikumpulkan, melalui proses analisis kualitatif untuk kemudian hasilnya
didiskripsikan secara jelas untuk menjawab pokok permasalahan.
B. Pendekatan Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
jenis penelitian yuridis normatif dibantu dengan yuridis empiris. Penelitian ini
mengkaji bahan-bahan hukum secara sistematis untuk membahas permasalahan
sebagaimana terjabar dalam identifikasi masalah. Dalam rangka mencapai tujuan
penelitian yang ditetapkan, digunakan pendekatan yuridis-dogmatis. Pendekatan
tersebut dilengkapi dengan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundangundangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan filosofis. Beberapa pendekatan
ini digunakan secara bersama-sama dalam rangka membahas permasalahan.
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, penelitian menggunakan juga 4
(empat) pendekatan secara terpadu, yaitu sebagai berikut:
5. Pendekatan konseptual, digunakan untuk menyusun konsepsi tentang keterkaitan
antara moralitas siswa dengan tingkah laku siswa baik sebagai siswa, maupun
sebagai anggota masyarakat;
6. Pendekatan peraturan perundang-undangan, digunakan untuk mengkaji apa saja
yang dapat dilakukan dan harus dihindari oleh siswa agar terhindar dari prilaku
yang bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan apa yang
dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengkonstruksi model pendidikan
hukum;
7. Pendekatan perbandingan, digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum
yang mengatur siswa di satu sekolah dan di sekolah lain;
8. Pendekatan filosofis, digunakan untuk mengkaji filosofis urgensi langkah-langkah
strategis yang bisa dilakukan dalam pendidikan hukum agar meningkatkan
kesadaran hukum siswa. Pendekatan filosofis juga digunakan karena pendekatan
filosofis lah yang paling memungkinkan untuk dapat memahami sesuatu
secara radikal dan komprehensif.
C. Tahapan Penelitian
13. Melakukan kegiatan persiapan yang meliputi, pengumpulan dan
menginventarisir data sekunder yaitu data yang didapat dari kepustakaan terkait
model pendidikan hukum dalam mewujudkan siswa sadar hukum dilihat dari
perspektif Filsafat Hukum;

14. Melakukan kajian terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan yang terkait dengan pendidikan hukum dan kesadaran hukum siswa,
serta kajian terhadap bahan hukum sekunder dan tersier;
15. Melakukan pengolahan dan analisis terhadap bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan hukum dan
kesadaran hukum siswa, serta kajian terhadap bahan hukum sekunder dan
tersier;
16. Melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dalam
penelitian ini digunakan untuk mendukung hasil penelitian kepustakaan;
17. Melakukan pengolahan dan analisis terhadap data primer;
18. Membuat naskah artikel ilmiah untuk jurnal nasional;
19. Memaukan naskah artikel jurnal ilmiah ke jurna nasional;
20. Menyusun laporan akhir dan bahan untuk keperluan presentasi/paparan;
21. Perbaikan laporan akhir;
22. Penggandaan laporan akhir;
23. Melakukan serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan;
24. Pembuatan buku panduan pendidikan hukum.
D. Lokasi Penelitian
Guna memperoleh data sekunder maka dipilih lokasi penelitian di
perpustakaan UNPAS, FH UNPAS, dan perpustakaan UNPAD. Sedangkan guna
memperoleh data primer maka lokasi penelitian yang dipilih yaitu beberapa Sekolah
Menengah Atas di Kabupaten Bandung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bandung.
E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Untuk menganalisa dan menemukan jawaban atas permasalahan dalam
penelitian ini digunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Soerjono Soekanto dan
Sri Mamudji, berdasarkan kekuatan mengikatnya bahan hukum terdiri atas bahan
hukum primer (utama), sekunder (penjelas), dan tersier (petunjuk) (Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudji, 2009:13–14). Merujuk pada pendapat ini, maka jenis
bahan hukum yang dibutuhkan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini
adalah sebagaimana uraian berikut:
4. Bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Peraturan
Dasar, meliputi: Pancasila, Pembukaan, pasal-pasal Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, Undang-Undang dan
peraturan perundangan lainnya.
5. Bahan hukum sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya berupa
penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional, penjelasan
Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Penjelasan Undang-Undang Perlindungan
Anak, Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2014 tentang
Penyuluhan Hukum.
6. Bahan hukum tersier yang dibutuhkan adalah kamus hukum, ensiklopedia dan
jurnal ilmiah, buku tentang filsafat yang membahas tentang pendidikan hukum
dikaitkan dengan siswa sebagai bagian dari masyarakat.

Bahan yang digunakan untuk menganalisis hukum diperoleh dengan cara
mengumpulkan bahan hukum sesuai dengan kategorinya. Bahan hukum primer dan
sekunder diperoleh dengan cara mencari di perpustakaan, mefoto copy berkas, dan
mengakses opini atau bahan pustaka lain melalui internet. Berdasarkan data yang
diperoleh, maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data yaitu dengan
menganalisis data secara yuridis kualitatif dengan cara berfikir induktif dan deduktif
yang pada akhirnya menghasilkan output pola atau model pendidikan hukum bagi
siswa dalam mewujudkan siswa sadar hukum, seingga outcome yang ingin dicapai
adalah adanya pembaharuan pembangunan hukum di Indonesia.
Adapun teknik pengumpulan data primer yang dipilih dalam penelitian ini
adalah teknik kuisioner dan wawancara, terhadap wawancara penliti memilih
wawancara tidak terstruktur. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 1
Baleendah dan SMAN 1 Dayeuhkolot dan SMAN 1 Soreang yang terdiri dari dua
kelas untuk masing-masing sekolah. Sampel diambil dari populasi yang bersifat
homogen dengan teknik random sampling. Terhadap data sekunder dan data primer
yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisis secara kualiatif.
III. HASIL PENELITIAN AN ANALISIS
A. Pendidikan Hukum sebagai Sub Sistem Hukum
Istilah pendidikan berasal dari bahasa Latin „educere‟ yang berarti memimpin
atau memandu keluar. Tujuan pendidikan memuat tentang nilai-nilai kebajikan,
keluhur, kepantasan, kebenaran, dan keindahan bagi kehidupan. Mendengar istilah
pendidikan sering diasumsikan sebagai lembaga sekolah atau perguruan tinggi,
dimana terdapat peserta didik dan pengajar dalam suatu lembaga. Padahal
pendidikan tidak terbatas pada yang disebutkan tersebut. Pendidikan merupakan
sebuah proses dimana manusia dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk
mengenal diri dan lingkungannya melalui proses belajar yang tidak terbatas pada
ruang dan waktu. Pendidikan hukum bukan merupakan proses hapal
menghapal.Pendidikan merupakan proses membimbing dan melatih, dan memandu
manusia keluar dari kebodohan dan pembodohan (Sudarwan Danim, 2010: 23).Dengan demikian pendidikan hukum merupakan proses membimbing, melatih
dan memandu manusia keluar dari kebodohan terhadap hukum.Dalam sistim sosial
yang demokratik yang ditopang oleh prinsip supremasi hukum, tidak ada yang
meragukan bahwa pendidikan hukum adalah sumber pembangunan dan penegakkan
hukum.Dengan pendidikan hukum, masyarakat akan diajak terbiasa bertindak dalam
koridor hukum sehingga dapat mewujudkan kesadaran hukum.Cicero mengatakan
ubi sociatas ibi ius artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum (R. Soepomo,
2007: 5). Maka dimana ada masyarakat dilingkungan sekolah disitu ada hukum, baik
yang dibuat oleh penguasa maupun yang dibuat oleh pihak sekolah, yang berlaku
dan mengikat bagi siswa.Siswa sekolah yang secara faktual didominasi oleh usia
yang secara hukum disebut belum dewasa (anak-anak) merupakan pribadi yang
masih sangat memerlukan pembinaan terutama pembinaan di bidang hukum dalam
bentuk pendidikan hukum, karena pada usia tersebut siswa sangat rentan menjadi
korban dan pelaku pelanggaran hukum.
Terhadap hal ini, Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar belum dapat
berbuat banyak dalam mengatasi persoalan rentannya siswa (anak) sebagai korban
dan pelaku kejahatan (masalah kemerosotan moral) tersebut, maka dari itu disinilah

pendidikan hukum terhadap siswa sebagai gerakan sosial merupakan respons
terhadap masalah ini.Pemilihan siswa sekolah yang mayoritas berusia anak-anak
sebagai objek pendidikan hukum dikarenakan John Locke seorang filosof Inggris
yang mengembangkan paham Rasionalisme, pernah berpendapat bahwa anak yang
lahir ke dunia, ibarat kertas putih yang kosong belum ditulisi. Teori ini terkenal
dengan Teori “Tabularasa” (a blank sheet of paper). Teori ini berpandangan manusia
lahir merupakan anak yang suci seperti meja lilin (tabularasa) (M. Sukardjo & Ukim
Komarudin, 2012: 20). Anak dengan jiwa yang kosong tersebut akan terisi
pengetahuannya karena pengaruh dari luar salah satunya melalui proses
pengalaman.John Locke dalam bukunya “An Easy Concerning Human
Understanding”, berpendapat bahwa satu-satunya cara manusia memperoleh
pengetahuan adalah melalui pengalaman atau penginderaan. Pandangannya ini
terinspirasi oleh pemikiran Aristoteles, bahwa manusia identik dengan papan tulis
kosong (Sudarwan Danim, 2010 :51). Aliran empirisme bertolak dari Lockean
Tradition yang mementingkan stimulus eksternal dalam perkembangan manusia,
menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan. Pengalaman
yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang
berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan
oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan (Umar Tirtarahardja & S.L. La Sulo,
2008: 194). Pada perkembangannya, anak juga sangat tergantung kepada asuhan dan
pendidikan dari orang tua atau orang dewasa disekelilingnya. Semua anak lahir
dalam keadaan sama. Perkembangan anak merupakan hasil belajar dan pengalaman.
Seorang anak akan lebih baik dari lainnya karena perbedaan lingkungan yang
membesarkannya, memberi bimbingan, kesempatan, dan fasilitas belajar yang
memadai akan menjadi anak yang cerdas. Sementara anak yang tinggal pada
keluarga dan lingkungan yang kurang memberikan bimbingan, kesempatan dan
fasilitas yang kurang memadai, akan berkembang menjadi anak yang kurang cerdas
(I.G.K. Wardani & Siti Julaeha, 2008: 622).
Pengetahuan dan keterampilan manusia dibentuk oleh pengalaman inderawi
dan perlakuan yang diterima oleh anak. Anak laksana biji besi yang mencair,
sehingga bisa dibentuk seperti apa saja (Sudarwan Danim, 2010 :51).Pendidikan
hukum berusaha untuk memberikan sebuah pengalaman siswa terhadap hukum yang
tentunya akan ditangkap oleh indra siswa dan pada akhirnya dari pendidikan hukum
tersebut, siswa dapat mengolah hasil kesan indra terhadap pendidikan hukum di
dalam jiwanya. Pendidikan semakin lama, semakin diperlukan.Di Indonesia
Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengamanatkan
untuk melakukan pendidikan hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala
sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideal secara
filosofis memiliki nilai-nilai kultural sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia
yang perlu diaktualisasikan ke dalam bentuk perilaku masyarakat yang arahannya
bisa membentuk masyarakat yang sadar terhadap hukum yang berlaku. UUD 1945
sebagai landasan konstitusionilnya melalui penjelasannya menyebutkan bahwa :
Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan
belaka (machstaat).Pernyataan ini merupakan kesepakatan Bangsa Indonesia.
Amanat tersebut menyiratkan pentingnya pendidikan hukum, karena melalui
pendidikan hukum terdapat usaha agar hukum itu diketahui, dipahami, ditaati agar
Negara Indonesia dapat menjadi negara yang berdasarkan atas hukum. Selain amanat

di atas, terdapat juga salah satu pasal penting dalam UUD 1945 dalam hubungannya
dengan pendidikan hukum yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : Segala
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Agar
warga negara dapat menjujung hukum diperlukan adanya pendidikan hukum, karena
dengan mengetahui, memahami dan mentaati hukum, warga negara dapat
menjunjung hukum.Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan,
pendidikanlah yang juga membedakan manusia dengan mahluk hidup
lainnya.Meletakkan dan menyadari dengan sungguh-sungguh, pendidikan hukum
sejatinya merupakan subsistim dari sistim hukum sangat penting dan mendasar.
Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa fungsi hukum adalah sebagai
suatu sarana pembaharuan masyarakat (Lili Rasjidi, 2012: 79) Maka melalui
pendidikan hukum lah apa yang dikemukkan Mochtar Kusumaatmadja dapat
dilakukan menuju suatu masyarakat atau negara hukum yang sadar hukum.
Masyarakat yang sedang membangun berarti masyarakat yang sedang melakukan
perubahan yang cepat, maka hukumpun harus lebih cepat merespon terhadap
perubahan tersebut. Sebagai salah satu bentuk respon hukum terhadap hal tersebutlah
maka pendidikan hukum merupakan salah satu solusinya. Hukum merupakan
cerminan yang memantul kepentingan masyarakat yang begitu cepat melakukan
perubahan, maka hukumpun harus mengubah dirinya dari perkembangan repressif
law menjadi preventif law lalu berbentuk rensponsif law. Karena hukum tidak
semata-mata reaktif melainkan harus proaktif. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat
dikatakan, bahwa persoalan mempertahankan dan meningkatkan mutu hukum yang
mampu menjangkau kebutuhan masyarakat, merupakan wujud karakteristik hukum
yang bersifat responsif dan proaktif, maka dari itu pendidikan hukum merupakan
suatu agenda yang yang tidak bisa ditawar lagi dan harus dilaksanakan. Hukum yang
membentuk kebiasaan masyarakat merupakan perwujudan dari konsep law as a tool
of social engineering. Intinya adalah keadaan masyarakat yang akan diubah, maka
dalam implementasinya hendaknya dilakukan secara hati-hati agar tidak
menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Ter Haar dengan ajarannya yang
terkenal dengan teori Beslissingenleer atau teori keputusan menyebutkan bahwa
hukumlah yang membentuk kebiasaan yang berlaku pada masyarakat
modernMochtar Kusumaatmadja, 2006: 77)Dengan demikian fungsi hukum tidak
hanya sekedar untuk menjaga keamanan dan ketertiban, akan tetapi juga untuk
mempercepat proses pembaharuan masyarakat menuju masyarakat yang menjadi
biasa dalam sadar hukum melalui pendidikan hukum. Maka wajar jika Barda nawawi
Arief memasukan pendidikan hukum sebagai salah satu komponen pembangunan
hukum. Barda Nawawi Arief dalam pidato pengukuhan guru besarnya
mengemukakan bahwa: ada satu komponen atau satu pilar lagi yang sepatutnya
mendapat perhatian dalam upaya pembangunan dan pembaharuan hukum nasional,
yaitu komponen pendidikan hukum (Barda Nawawi Arief, 2007: 3).Memasukan
komponen tersebut sangat penting jika dihubungkan dengan pendapat Satjipto
Rahardjo yang secara filodofis menyebutkan bahwa hukum adalah untuk
manusiaSatjipto Rahardjo, 2007: 154).Maka dari itu dalam rangka memanusiakan
manusia dan menjalankan amanat humanitas Pancasila, maka perlu dilakukan
pendidikan hukum.

B. Kesadaran Hukum dalam Sistem Hukum
Menurut Jhering, hukum itu dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk
mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan (Bodenheimer dalam Satjipto
Rahardjo, 2006: 277).Salah satu hasil yang diinginkan hukum adalah kesadaran
hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum dengan hukum itu
mempunyai kaitan yang erat sekali (Sudikno Mertokusumo, 2008:
http://sudiknoartikel.blogspot.co.id).Untuk mengembangkan kesadaran hukum
pemahaman tentang hukum menjadi sangat penting.Barda Nawawi Arief dalam
pidato pengukuhan guru besarnya mengemukakan bahwa: Ismail Saleh mantan
Menteri Kehakiman pernah mengemukakan 3 (tiga) komponen utama yang harus
diperhatikan dalam melakukan pembangunan hukum (nasional) yaitu: (1) komponen
norma hukum dan perundang-undangan, (2) komponen aparat penegak hukum, dan
(3) komponen kesadaran hukum masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2007: 2).Bahkan
ditegaskan oleh Ismail Saleh bahwa komponen-komponen tersebut merupakan pilarpilar dari Kerangka Landasan Pembangunan di bidang Hukum yang memberikan
bentuk dan isi daripada hukum di negara Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2007:
2).M. Husni mengemukakan bahwa Donald Black dalam bukunya The Behavior of
Law mengemukakan suatu perilaku hukum (case) mempunyai struktur sosialnya
sendiri. M. Husni juga menyebutkan bahwa Black sendiri mengemukakan teori
bahwa kehadiran hukum bervariasi di mana orang-orang itu berada. Oleh karena itu
jika kita mengharapkan perilaku hukum masyarakat yang baik, maka kita harus
menciptakan struktur sosial masyarakat yang baik pula. Selama struktur sosial
masyarakat tidak terkandung kearah susunan masyarakat yang baik maka selama itu
pula perilaku hukum masyarakat sulit untuk mengarah kepada perilaku hukum yang
baik. Ini sebuah asumsi. Kalau kemudian ini dikembangkan lebih lanjut maka untuk
menciptakan perilaku hukum yang baik (baca: kesadaran hukum) maka struktur
sosial yang mengitari tempat di mana hukum itu diberlakukan harus diperbaiki
terlebih dahulu. Apa saja struktur sosial yang harus diperbaiki dikemukakan oleh M.
Husni yaitu struktur ekonomi, politik, pendidikan, pertahanan keamanan, serta
struktur-struktur lainnya yang terdapat dalam sistem sosial yang luas (M. Husni,
2006: 87).
Pandangan M. Husni ini menunjukan bahwa struktur pendidikan merupakan
salah satu struktur sosial yang dapat diperbaiki dalam rangkan menciptakan
kesadaran hukum.Karena sebagaimana dijelaskan Ishaq bahwa kesadaran hukum
yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum.
Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum,
baik kendala berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kendala berupa
kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum (Ishaq, 2012: 250).
Bangsa Indonesia juga bahkan diingatkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto
untuk membangun kesadaran hukum hingga ke masyarakat lapisan bawah karena
pada masyarakat lapisan bawah inilah, dirasakan banyaknya ketidak adilan dalam
hukum yang berlaku. Akibatnya, masyarakat strata bawah akan lebih cenderung
untuk menyelesaikan perkara-perkara lewat caranya sendiri dari pada cara-cara
formal menurut prosedur hukum (Soetandyo Wignjosoebroto, 2008: 189).
Begitu pentingnya kesadaran hukum didalam memperbaiki sistem hukum,
maka tak heran di IndonesiaPancasila dijadikan sebagai landasan ideal tidak saja
untuk mengakomodir pendidikan hukum tetapi Pancasila juga sebagai landasan ideal

untuk mengakomodir kesadaran hukum di dalam pembangunan sistem dan politik
hukum nasional.Secara tersirat pentingnya kesadaran hukum dapat ditemukan dalam
Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan yangtelah
mengamanatkan bahwa: kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status,
hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan
termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan
terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan
hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum,
ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan
nepotisme (Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan).
Kesadaran hukum juga mendapat tempat yang sangat penting di
dalamPeraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang
Pola Penyuluhan Hukum meyebutkan:penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan
tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap
anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga
negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh,
dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia (Pasal 2 Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10
Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum).
Selain itu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tentang Pola Penyuluhan Hukum meyebutkan bahwa sasaran penyuluhan hukum
meliputi seluruh lapisan masyarakat (Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola
Penyuluhan Hukum).
Bahkan pada Konsideran menimbang Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Tentang Pola Penyuluhan Hukum meyebutkan:
a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat
agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi
hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan penyuluhan hukum
secara nasional;
b. bahwa agar pelaksanaan penyuluhan hukum secara nasional dapat berjalan secara
tertib, terarah, dan terpadu, perlu didasarkan pada Pola Penyuluhan Hukum
(Konsideran menimbang Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan
Hukum).
Amanat tersebut ditujukan agar terjadi pembinaan hukum yang mampu
mengerahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sekaligus meningkatkan
kesadaran hukum rakyat, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai
prasarana yang harus ditunjukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa,
sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan
pembangunan yang menyeluruh. Bahkan jika melihat pendapat dari Endang
Purwaningsih dkk bahwa rendahnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh
kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya akses masyarakat tentang informasi hukum
dan budaya masyarakat itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya untuk membuka

wawasan pengetahuan hukum warga masyarakat agar lebih memahami akan
hukumnya sendiri, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa,
maupun untuk tujuan peningkatan kesadaran hukum (Endang Purwaningsih, Nelly
Ulfah Annisa Riza, Nurul Fajri Chikmawati, 2014: Vol. 5, No. 2), maka hal ini
semakin menegaskan bahwa langkah yang harus dilakukan dalam pembinaan hukum
menuju sistem hukum nasional salah satunya adalah melakukan pendidikan hukum
agar terwujud kesadaran hukum, dan perlu diformulasikan atau dikostruksikan model
pendidikan hukum yang tepat bagi siswa yang mengedepankan kepentingan terbaik
bagi anak. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi, agama dan doktrin para pakar
hukum melalui teorinya sebagaimana gambar di bawah ini:
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Salah satu dari sekian banyak pemahaman yang penting dalam kehidupan
adalah pemahaman hukum. Hukum akan mengajarkan bagaimana berpikir logis,
analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta mampu untuk bekerjasama. Kemampuan
tersebut akan sangat diperlukan agar dapat memiliki kompetensi dalam memperoleh,
mengelola, dan memanfaatkan informasi sehingga mampu bertahan hidup pada
situasi dan kondisi yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif.
Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan
bahwa:
1. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan
pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat
sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap

norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya
supremasi hukum.
2. Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam
bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan
bahwa:
Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum
masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan
menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya
hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta
menghormati hak asasi manusia.
Dengan demikian secara yuridis kegiatan pendidikan hukum yang nota bene
juga merupakan penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk dari tanggung
jawab negara yang dalam melaksanakan kewenangannya untuk sosialisasi hukum
dengan tujuan agar seluruh warga masyarakat tahu dan memahami hukum yang
dalam pelaksanaannya tentu harus tunduk dan berdasarkan kepada aturan yang
menjadi sumber asas legalitasnya. Secara sosioligis kegiatan pendidikan hukum
merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dan harus mendapat dukungan
segenap warga masyarakat agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya,
sehingga hukum dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, bangsa,dan
negara, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa: “tujuan utama
penyuluhan hukum adalah, agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku,
sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat
bersangkutan.” (Soerjono Soekanto, 1986: 5). Dengan mengetahui dan memahami
hukum, selanjutnya akan tumbuh menjadi menghargai hukum, sebagaimana juga
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa: “berprosesnya tahap memahami
hukum menjadi menghargai hukum adalah bila dalam proses memahami tersebut
warga masyarakat menghayati tentang adanya manfaat hukum bagi kehidupan
bersama di dalam masyarakat bersangkutan, dan hal ini bila warga masyarakat
tersebut mengetahui tujuan dan tugas hukum yang sesungguhnya diperlukan bagi
kepentingan umum” (Soerjono Soekanto, 1986: 13).Menwujudkan ius
constituendum adanya kesadaran hukum masyarakat, maka segi manfaat atau
kegunaan hukum haruslah betul-betul dapat dipahami oleh setiap warga masyarakat.
Ttapi kenyataanya sisi egatif dari hukum lebih sering dikedepankan oleh media
informasi dimana hukum cenderung diperkenalkan sebagai sesuatu yang
menakutkan, sesuatu yang merepotkan, dan sesuatu yang hanya ideal dalam norma
tapi tidak dalam pelaksanaannya, keadaan ini harus diperbaiki dengan membuat
suatu kondisi dimana masyarakat menjadi berpersepsi yang baik atau
menguntungkan tentang hukum. Dengan kegiatan pendidikan hukum, akan dibangun
opini masyarakat kearah yang positif maka persepsi masyarakat yang negatif
terhadap hukum diharapkan dapat berkurang. Bila kondisi ideal seperti ini terbentuk
harapan selanjutnya adalah dapat memunculnya semangat yang membentuk
pengakuan atas kemanfaatan hukum bagi kehidupan segenap warga masyarakat.
Sehingga penghargaan, penilaian positif terhadap hukum dan kesadarn hukum untuk

pembentukannya sangat dipengaruhi oleh fakta hukum yang membentuk opini dan
persepsi masyarakat tentang hukum.
Bagaimanapun kondisi yang ada, kegiatan pendidikan hukum harus meiliki
kemampuan untuk tetap membentuk opini masyarakat yang baik tentang hukum, dan
bila kemampuan ini melemah yang terjadi adalah terbentuk persepsi negatif tentang
hukum yang berakibat semakin jauhnya harapan pembentukan “kesadaran hukum
masyarakat” dalam hal ini siswa. Kesadaran hukum siswa sbagai bagian dari
kesadaran hukum masyarakat adalah luaran dari seluruh rangkaian proses kegiatan
pendidikan hukum yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan
timbulnya rasa untuk menghargai hukum, maka secara hipotesis,bahwa hanya cara
atau teknik pendidikan hukum yang komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani
warga masyarakat khusus siswa untuk menghargai hukum, yang dapat efektif untuk
menimbulkan kesadaran hukum siswa. Apabila sudah ditemukan konstruksi model
pendidikan hukum yang tepat guna maka masalah kontinuitas dan masalah luasnya
jangkauan wilayah pendidikan hukum juga merupakan hal penting untuk suksesnya
pendidikan hukum, dan padaakhirnya secara manajerial suksesnya kegiatan
pendidikan huku akan bermuara pada tersedianya fasilitas dan biaya
penyelenggaraan.
Pendidikan hukum memberikan dampak terhadap kesadaran hukum
masyarakat, tetapi penelitian ini hanya dapat membrikan sedikit gambaran hubungan
keduanya secara kwalitatif, terutama atas dasar kenyataan bahwa pendidikan hukum
adalah metode yang paling rasional untuk membentuk kesadaran hukum siswa
tentunya hubungan antara variabel pendidikan hukum dan variabel kesadaran hukum
siswa sangat signifikan. Di satu sisi dengan keadaan yang menunjukan semakin
tertibnya pengaturan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, adalah
sebagai bukti bahwa hukum telah berfungsi dalam mengatur kehidupan warga
masyarakat termasuk di dalamnya siswa. Disisi lain adanya berbagai kejadian
pelanggaran hukum oleh siswa yang datang dari berbagai lapisan masyarakat ini
adalah kenyataan bahwa kerawanan pelanggaa hukum ada dimana-mana, karenanya
sasaran objek pendidikan hukum harus menjangkau setiap lapisan masyarakat tanpa
terkecuali. Perihal seberapa besar dampak penyuluhan hukum pada kesadaran hukum
siswat, walaupun ada indikator yang bisa diukur, seperti dengan banyaknya forum
siswa sadar hukum telah diresmikan, tapi mengingat masih banyak lagi indikatorindikator lainnya yang tidak bisa diukur secara kuwantitatif seperti perubahan
paradigma politik yang tiba-tiba terjadi, dan cepatnya mobilitas interaksi sosial dan
cepatnya mobilitas tempat tinggal siswa dalam masyarakat, tentunya tanpa
mengurangi arti bagi kegiatan-kegiatan terukur tersebut, peneliti tetap cenderung
untuk menggeneralisir bahwa pengaruh pendidikan hukum terhadap kesadaran
hukum siswa sebagai suatu hal yang hanya dapat diukur secara kwalitatif. Kendala
utama untuk pengukuran secara kwantitatif adalah dominannya sifat abstrak pada
kesadaran hukum masyarakat, ditambah lagi dengan banyaknya indikator untuk
upaya pembudayaan hukum atau perwujudan kesadaran hukum siswa yang juga
bersifat abstrak. Tentunya tanpa harus mengklaim bahwa pendidikan hukum satusatunya indikator kesadaran hukum siswa, dengan penelitian ini secara kwalitatif
jelas menunjukkan bahwa, dengan semakin sering dan semakin luasnya jangkauan
kegiatan pendidikan hukum dengan dikerjakan komunikator profesional, disertai
kwalitas teknik berkomunikasi yang semakin canggih pula, maka kami yakin bahwa

pendidikan hukum akan lebih berdampak positif dan besar artinya untuk
terbentuknya kesadaran hukum siswa.
Pendidikan hukum berkaitan dengan sebuah paradigma yang berlaku hingga
saat ini yaitu fiksi hukum. Chairiyah saat mewakili Menteri Hukum dan HAM
membuka acara Bangkit Hukum Indonesia 2008 di kampus Universitas Indonesia,
Depok, Senin 28 April menyamaikan bahwa “diseminasi dan penyuluhan hukum
berkaitan langsung dengan fiksi hukum. Dengan kata lain, fiksi hukum harus
didukung dengan sosialisasi hukum secara memadai.Fiksi hukum adalah asas yang
menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure). Semua orang
dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga
yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium ignorantia
jurist non excusat, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa
mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya
hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.Fiksi hukum sejatinya membawa
konsekwensi bagi Pemerintah. Setiap aparat pemerintah berkewajiban
menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Kalau
warga yang tak melek hukum lantas diseret ke pengadilan padahal benar-benar tak
tahu hukum, aparat penyelenggara negara juga mestinya ikut merasa bersalah.
Setidaknya, spirit tanggung jawab iini juga pernah ditekankan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono saat membuka Konvensi Hukum Nasional di Istana Negara,
15 April lalu (www.hukumonline.com).
Selain pasal di atas masih terdapat juga regulasi dalam peraturan tersebut yaitu
Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor :
M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan bahwa:
Materi hukum yang disuluhkan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi, peta
permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat.
Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan
bahwa:
Materi Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berbentuk :
a. naskah untuk ceramah, diskusi, simulasi, pentas panggung, dialog interaktif dan
wawancara radio;
b. skenario untuk sandiwara, sinetron, fragmen dan film;
c. kalimat dan desain grafis untuk spanduk, poster, brosur, leaflet, filler, tellop, running
text, booklet dan billboard;
d. artikel untuk surat kabar dan majalah;
e. permasalahan hukum yang secara spontan timbul dalam kegiatan Temu Sadar
Hukum atau Lomba Kadarkum.
Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan
bahwa:
(1) Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan metode:
a. Penyuluhan Hukum langsung;
b. Penyuluhan Hukum tidak langsung;
(2) Penyuluhan Hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan cara bertahap muka secara langsung antara penyuluh dan yang
disuluh.

(3) Penyuluhan Hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dan
media cetak.
Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan
bahwa:
Metode Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan
dengan pendekatan:
a. persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu
meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan
menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh;
b. edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik
yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh
ke arah tujuan penyuluhan hukum;
c. komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan
iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang
bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
d. akomodatif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan menampung
dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan
dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh
masyarakat.
Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan
bahwa:
(1) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dapat
diselenggarakan dalam bentuk :
a. ceramah;
b. diskusi;
c. temu sadar hukum;
d. pameran;
e. simulasi;
f. lomba kadarkum;
g. konsultasi hukum;
h. bantuan hukum; dan/atau
i. dalam bentuk lain.
(2) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dapat
diselenggarakan dalam bentuk :
a. dialog interaktif;
b. wawancara radio;
c. pentas panggung;
d. sandiwara;
e. sinetron;
f. fragmen;
g. film;
h. spanduk;
i. poster;
j. brosur;

k. leaflet;
l. booklet;
m. billboard;
n. surat kabar;
o. majalah;
p. running text;
q. filler; dan/atau
r. dalam bentuk lain.
Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan
bahwa:
Penyuluhan Hukum dalam bentuk ceramah diselenggarakan untuk memberikan
penjelasan tentang materi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan
bahwa:
(1) Penyuluhan Hukum dalam bentuk diskusi diselenggarakan untuk pendalaman
materi hukum tertentu yang disuluhkan.
(2) Dalam diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai panelis
adalah tenaga ahli sesuai dengan bidangnya.
Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan
bahwa:
(1) Penyuluhan Hukum dalam bentuk Temu Sadar Hukum diselenggarakan untuk
membina Kadarkum, Kadarkum Binaan, Desa Binaan atau Kelurahan Binaan,
Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum, dan kelompok masyarakat
lainnya;
(2) Temu Sadar yang Hukum diselenggarakan di tempat terbuka untuk umum.
(3) Dalam pelaksanaan Temu Sadar Hukum harus ada narasumber dan pemandu.
Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan
bahwa:
Penyuluhan Hukum dalam bentuk simulasi diselenggarakan untuk membina
Kadarkum, Kadarkum Binaan, Desa Sadar Hukum, Kelurahan Sadar Hukum dan
kelompok masyarakat lainnya melalui kegiatan yang menggunakan alat peraga.
Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan
bahwa:
Penyuluhan hukum dalam dalam bentuk pameran diselenggarakan untuk memamerkan
hasil kegiatan penyuluhan hukum dan pameran mempromosikan instansi yang
melakukan penyuluhan hukum, baik melalui panel, foto, grafik, buku, leaflet, brosur,
booklet, maupun audio-visual.
Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan
bahwa:
(1) Penyuluhan Hukum dalam bentuk Lomba Kadarkum diselenggarakan untuk
mengevaluasi tingkat keberhasilan Penyuluhan Hukum yang telah dilaksanakan.

(2) Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di tingkat
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, pusat, dan/atau di tingkat nasional.
Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan
bahwa:
(1) Penyuluhan Hukum dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum diberikan kepada
anggota masyarakat yang membutuhkan untuk permasalahan hukum yang
dihadapi.
(2) Konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
tanpa dipungut biaya.
Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan
bahwa:
Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dapat dilaksanakan
bekerja sama dengan stasiun televisi, radio, penyedia layanan internet, dan/atau media
elektronik lainnya.
Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan
bahwa:
Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media cetak dapat dilaksanakan bekerja
sama dengan perusahaan di bidang media cetak.
Pendidikan hukum memiliki korelasi dengan persoalan pengetahuan, karena
hakikatnya sebuah penddikan hukum merupakan sebuah proses transfer
pengetahuan. Ausubel menyatakan bahwa pengetahuan yang sudah dimiliki peserta
didik akan sangat menentukan bermakna tidaknya suatu proses pembelajaran. Itulah
sebabnya para pengajar harus mengecek, memperbaiki dan menyempurnakan
pengetahuan peserta didik sebelum membahas materi baru (Eka Rachma Kurniasi,
Vol. V, No. II, Juli 2016: 1).Dalam proses pembelajaran hukum, pemahaman konsep
merupakan bagian yang sangat penting. Pemahaman berasal dari kata dasar paham,
dalam Kamus Besar
Anderson et al memberikan definisi tentang pemahaman, yaitu mencakup
tujuh jenis yaitu (Andersn et al dalam Eka Rachma Kurniasi, Vol. V, No. II, Juli
2016: 1):
1. Interpreting (menginterpretasikan) terjadi ketika siswa mampu mengkonversi
informasi dari satu representasi ke representasi yang lain. Interpretasi meliputi
konversi kata-kata ke dalam kata-kata, gambar kedalam kata-kata. Nama lainnya
adalah translating, paraphrasing, representing, clarifying. Contohnya siswa mampu
mengubah soal cerita kedalam bentuk simbol matematika.
2. Exemplifying (memberikan contoh), pemberian contoh terjadi ketika siswa mampu
memberikan contoh spesifik atau contoh dari konsep umum atau prinsip.
Exemplifying meliputi menemukan ciri-ciri dari konsep umum atau prinsip (misalnya
segitiga samasisi harus mempunyai tiga sisi yang sama panjang), dan menggunakan
ciri-ciri tersebut untuk memilih atau mengkonstruk contoh lebih spesifik. Nama
lainnya adalah ilustrating dan instantiating.
3. Classifying (mengklasifikasi) terjadi ketika siswa mengenal bahwa sesuatu
(contoh atau kejadian tertentu) termasuk kategori tertentu (misal konsep atau
prinsip). Mengklasifikasi meliputi penemuan ciri-ciri atau pola-pola yang relevan,

yang cocok dengan contoh spesifik dan konsep atau prinsip. Nama lainnya
categorizing dan subsuming. Misalnya mampu menentukan nama dari tiga buah
segitiga yang disajikan adalah segitiga sama sisi.
4. Summarizing (merangkum) terjadi ketika siswa mampu mengusulkan pernyataan
tunggal yang merepresentasikan penyajian informasi atau rangkuman dari tema
umum. Merangkum meliputi konstruksi suatu representasi informasi, membuat suatu
rangkuman, seperti menentukan tema atau topic utama. Nama lainnya adalah
generalizing dan abstracting.
5. Inferring (menyimpulkan) meliputi penemuan pola dalam rangkaian contohcontoh atau kejadian-kejadian. Menyimpulkan terjadi ketika siswa mampu
meringkas konsep atau prinsip yang terdiri atas suatu rangkaian contoh-contoh atau
kejadian-kejadian melalui pengkodean ciri-ciri yang relevan dari masing-masing
kejadian. Nama lainnya adalah extrapolating, interpolating, predicting, dan
concluding. Menemukan pola bilangan, misalnya bagaimana pola yang terbentuk
dari suatu deret bilangan.
6. Comparing (membandingkan) terjadi ketika siswa menemukan persamaan dan
perbedaan antara dua atau lebih objek/benda, peristiwa, masalah, atau situasi. Nama
lainnya adalah contrasting, matching, dan mapping. Misalnya membandingkan
bahwa dua buah masalah dalam matematika bisa diselesaikan dengan konsep yang
sama.
7. Explaining (menjelaskan) terjadi ketika siswa mampu membangun dan
menggunakan model sebab akibat dari suatu sistem. Model dapat diturunkan dari
teori formal, atau bisa didasarkan pada riset atau pengalaman.
Penjelasan yang lengkap meliputi mengkontruksi model sebab akibat,
termasuk setiap bagian utama dalam sistem atau setiap peristiwa utama dalam
rangkaian, dan menggunakan model untuk menentukan perubahan dalam satu bagian
sistem atau hubungan dalam rangkaian yang mempengaruhi perubahan dalam
bagian lain.Nama lainnya constructing a model.Polya membedakan empat jenis
pemahaman yaitu (Polya dalamEka Rachma Kurniasi, Vol. V, No. II, Juli 2016: 1):
a. Pemahaman mekanis yang meliputi mampu mengingat dan menerapkan suatu
secara rutin atau melakukan perhitungan sederhana.
b. Pemahaman induktif yaitu dapat mencobakan sesuatu dalam kasus sederhana
dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku untuk kasus yang serupa.
c. Pemahaman rasional yaitu dapat membuktikan kebenaran rumus dan teorema.
d. Pemahaman intuitif mencakup dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa
ragu-ragu, sebelum menganalisa secara analitik.
Ausubel, menjelaskan bahwa pengetahuan baru yang dipelajari bergantung
kepada pengetahuan yang telah dimiliki seseorang. Dengan demikian menurut
Hudojo, dalam belajar (hukum pen.) apabila konsep A dan B mendasari konsep C,
maka konsep C tidak mungkin dapat dipelajari sebelum memahami konsep A dan B
terlebih dahulu (Hudojo, Herman. 1988. Volume 3, https://dispendik.surabaya.go.id).
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kesulitan menerapkan aturan
hukum dengan penuh kesadaran yang terjadi di jenjang pendidikan SMA sangat
bergantung dari keberhasilan pendidikan hukum khususnya pendidikan hukum di
jenjang pendidikan sebelumnya yaitu SMP.
Pendidikan hukum bermaksud ingin memberikan pemahaman kepada siswa. Dari
pemahaman itu harapannya siswa mampu untuk menyelesaikan masalah yang akan

siswa hadapi dalam kehidupan sehari-hari, karena pemahaman terhadap sesuatu pada
akhirnya dalam kehidupan nyata akan digunakan untuk menyelesaikan
masalah.Menurut Asizah Kurnia Wardani dan Lambang Kurniawan, masalah bersifat
pribadi, karena masalah bagi seseorang belum tentu menjadi masalah bagi orang
lain. Asizah Kurnia Wardani dan Lambang Kurniawan, juga menjelaskan bahwa
(Asizah Kurnia Wardani dan Lambang Kurniawan, Vol. 2, No.1, Maret 2014,
http://lppm.stkippgri-sidoarjo.ac.id): Menurut Siswono masalah dapat diartikan
sebagai suatu situasi atau pertanyaaan yang dihadapi seorang individu atau kelompok
ketika mereka tidak mempunyai aturan, algoritma/prosedur tertentu atau hukum yang
dapat digunakan untuk menentukan jawabannya. Dengan kata lain masalah muncul
karena individu tidak mempunyai aturan untuk dapat menyelesaikannya.
Kemampuan memecahkan masalah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh
siswa terutama proses perkembangan siswa (Siswono, T.Y.E., 2008). Menurut
Siswono pemecahan masalah adalah suatu proses atau upaya individu untuk
merespon atau mengatasi halangan atau mengatasi halangan atau kendala ketika
suatu jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas (Siswono, T.Y.E., 2008).
Menurut Veynisaicha pemecahan masalah adalah suatu proses untuk mengatasi
kesulitan yang dihadapi untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai.
Memecahkan suatu masalah itu bisa merupakan menyelesaikan soal cerita,
menyelesaikan soal yang tidak rutin, mengaplikasikan matematika dala kehidupan
sehari-hari atau keadaan lain, dan membuktikan atau menciptakan atau menguji
konjektur.Untuk memperoleh kemampuan pemecahan masalah, sesorang harus
memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Menurut
Gunawan anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih
tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan dengan anak yang latihannya
lebih
sedikit
(Gunawan,R.P.,2013,
http://proposalmatematika
23.blogspot.com).Suryadi, mengungkapkan bahwa sebuah soal pemecahan masalah
biasanya memuat suatu situasi yang dapat mendorong seseorang untuk
menyelesaikannya akan tetapi anak tersebut tidak secara langsung dapat
menyelesaikannya. Untuk dapat menyelesaikan soal pemecahan masalah dibutuhkan
penalaran, pemahaman konsep dan keterampilan dalam matematika yang cukup
tinggi (Suryadi, D., 2003: http://file.upi.edu). Selanjutnya menurut Krutetskii
mengungkapkan bahwa ketepatan, ketelitian, kecermatan, dan keseksamaan berpikir,
laki-laki mempunyai kemampuan matematika lebih baik daripada perempuan (Anisa,
2011). Menurut American Psychological Association mengemukakan berdasarkan
analisis terbaru dari penelitian internasional kemampuan perempuan di seluruh dunia
dalam matematika tidak lebih buruk daripada kemampuan laki-laki, dan perempuanperempuan dari negara yang telah mengakui kesetaraan gender menunjukkan
menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam tes
matematika (Nafi‟an, M.I., 2011).Langkah pemecahan masalah dijelaskan oleh
Polya (dalam Siswono, 2008:36) bahwa terdapat empat langkah dalam pemecahan
masalah yaitu (Siswono, T.Y.E., 2010):
1. Memahami masalah 2. Merencanakan pemecahan masalah. 3. Menyelesaikan
masalah sesuai dengan yang direncanakan 4. Memeriksa kembali hasil yang
diperoleh.Kemampuan memecahkan masalah tersebut terletak pada ide penyusunan
rencana pemecahan masalah dimana pada tahap tersebut dituntut kemampuan

kreatifitas daya temu dan pengertian yang mendalam terhadap masalah yang
dihadapinya.
Pemecahan masalah adalah suatu upaya/usaha yang dilakukan oleh siswa untuk
menyelesaikan/memecahkan masalah yang diberikan dengan menggunakan
pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang sudah dimilikinya (Gatot
Soenarjadi,Volume 3, https://dispendik.surabaya.go.id).
Melakukan pemecahan masalah akan berbeda-beda cara memecahkan masalah bagi
setiap orang hal ini dipengaruhi faktor gender. Menurut Fazlurrachman istilah gender
diketengahkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan
dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan
bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan (Haris
Fazlurrachman, 2008, http://curhatpendidikan. blogspot.com).Pembedaan ini sangat
penting karena selama ini kita seringkali mencampuradukkan ciri manusia yang
bersifat kodrati dan tidak berubah, dengan ciri manusia yang bersifat nonkodrati
yang sebenarnya dapat berubah atau diubah. Dengan kata lain masyarakat tidak
membedakan yang mana sebetulnya jenis kelamin (kodrat) dan yang mana gender
(Kristi Liani Purwanti, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013 : 112).Nunuy Nurjanah
menjelaskan bahwa gender bukan hanya bicara tentang jenis kelamin (laki-laki &
perempuan) dan segala perbedaannya. Gender juga bicara penyifatan, harapan
(labelling) yang ada dalam masyarakat terkait dengan peran, posisi, fungsi, dan
potensi yang dimiliki masing-masing jenis kelamin tersebut (Nunuy Nurjanah,
http://file.upi.edu, : 4).
Perbedaan jenis kelamin mempunyai peran dalam mempengaruhi kemampuan
dasar memahami hukum. Berbeda tentu memiliki filosofi atau maksud, sebuah
pendidikan hukum haru merangsang siswa untuk mendalami maksud dari sesuatu.
Untuk memahaminya maka perlu kemampuan imajinatif, sebagaimana diketahui
dalam agama terdapat sebuah firman dalam sebuah riwayat yaitu : Kemudian dia
berkata lagi: “ Beritahukan aku tentang ihsan “. Lalu beliau bersabda: “ Ihsan adalah
engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya, jika engkau tidak
melihatnya maka Dia melihat engkau” ……..(Riwayat Muslim)yang dimaksudkan
kalimat “seakan-akan engkau melihat-Nya” adalah melihat dengan hatinya yang
dipenuhi dengan cahaya keimanan kepada Allah swt bukan dengan matanya dan
bukan pula membayangkan dzat Allah swt dengan akal fikirannya yang serba
terbatas untuk bisa mencapainya. Karena dilarang bagi seorang hamba yang
menghabiskan waktunya untuk merenungi atau memikirkan dzat Allah swt akan
tetapi diperintahkan baginya untuk merenungi berbagai ciptaan-Nya yang ada di
sekitarnya dikarenakan keterbatasan yang ada pada dirinya (Era Muslim, 2010,
Https://Www.Eramuslim.Com),hal ini tentunya membutuhkan daya imajinasi yang
kuat. Artinya metode yang digunakan juga harus ada metote yang bersifat imajinatif
baik mebayangkan menggunakan hati dan mata.
Pendidikan hukum juga perlu mempertimbangkan aspek perkembangan
intelektual, sebagai tahapan pembelajaran.Teori perkembangan intelektual Piaget,
berpendapat bahwa proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang
bertahap dari berpikir intelektual konkret ke abstrak berurutan melalui empat
periode. Urutan periode itu tetap bagi setiap orang, namun usia atau kronologis pada
setiap orang yang memasuki setiap periode berpikir yang lebih tinggi berbeda-beda

tergantung
kepada
masing-masing
individu,
sebagai
berikut
(http://www.defantri.com):
Periode Sensori Motor 0–2 tahun. Karateristik periode ini merupakan gerakangerakan sebagai akibat reaksi langsung dari rangsangan. Rangsangan itu timbul
karena anak melihat dan merab-raba objek. Anak itu belum mempunyai kesadaran
adanya konsep objek yang tetap. Bila objek itu disembunyikan, anak itu tidak akan
mencarinya lagi. Namun karena pengalamannya terhadap lingkungannya, pada akhir
periode ini, anak menyadari bahwa objek yang disembunyikan tadi masih ada dan ia
akan mencarinya.Periode Pra-operasional 2–7 tahun. Operasi yang dimaksud di sini
adalah suatu proses berpikir atau logik, dan merupakan aktivitas mental, bukan
aktivitas sensori motor. Pada periode ini anak di dalam berpikirnya tidak didasarkan
kepada keputusan yang logis melainkan didasarkan kepada keputusan yang dapat
dilihat seketika. Periode ini sering disebut juga periode pemberian simbol, misalnya
suatu benda diberi nama simbolsimbol. Pada periode ini anak terpaku kepada kontak
langsung dengan lingkungannya, tetapi anak itu mulai memanipulasi simbol dari
benda-benda sekitarnya. Walaupun pada periode permulaan pra-operasional ini anak
mampu menggunakan simbol-simbol, ia masih sulit melihat hubungan-hubungan dan
mengambil kesimpulan secara taat asas.Periode operasi kongkret 7–12 tahun. Dalam
periode ini anak berpikirnya sudah dikatakan menjadi operasional. Periode ini
disebut operasi kongkret sebab berpikir logiknya didasarkan atas manipulasi fisik
dari objek-objek. Operasi kongkret hanyalah menunjukkan kenyataan adanya
hubungan dengan pengalaman empirik-kongkret yang lampau dan masih mendapat
kesulitan dalam mengambil kesimpulan yang logis dari pengalaman-pengamanan
yang khusus.Pengerjaan-pengerjaaan logika dapat dilakukan dengan berorientasike
objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang langsung dialami anak. Anak itu belum
memperhitungkan semua kemungkinan dan kemudian mencoba menemukan
kemungkinan yang mana yang akan terjadi. Anak masih terikat kepada pegakaman
pribadi. Pengalaam anak masih kongkret dan belum formal.Dalam periode operasi
kongkret, karateristik berpikir anak adalah sebagai berikut:Kombinasivitas atau
klasifikasi adalah suatu operasi dua kelas atau lebih yang dikombinasikan ke dalam
suatu kelas yang lebih besar. Anak dapat membentuk variasi relasi kelas dan
mengerti bahwa beberapa kelas dapat dimasukkan ke kelas lain. Misalnya semua
manusia lelaki dan semua manusia wanita adalah semua manusia. Hubungan A>B
dan B>C menjadi A>C.Reversibilitas adalah operasi kebalikan. Setiap operasi logik
atau matematik dapat dikerjakan dengan operasi kebalikan. Misalnya, 5+?=9 sama
dengan 9–5=? Reversibilitas ini merupakan karakteristik utama untuk berpikir
operasional di dalam teori Piaget.Asosiasivitas adalah suatu operasi terhadap
beberapa kelas yang dikombinasikan menurut sebarang urutan. Misalnya himpunan
bilangan
bulat,
operasi
”+”,
berlaku
hukum
asosiatif
terhadap
penjumlahan.Identitas adalah suatu operasi yang menunjukkan adanya unsur nol
yang bila dikombinasikan dengan unsur atau kelas hasilnya tidak berubah.
Misalnyadalam himpunan bilangan bulat dengan operasi ”+”, unsur nol adalh 0
sehingga 8+0=8. Demikian juga suatu jumlah dapat dinolkan dengan
mengkombinasikan lawannya, misalnya 4 – 4 = 0.Korespondensi satu–satu antara
objek-objek dari dua kelas. Misalnya unsur dari suatu himpunan berkawan dengan
satu unsur dari himpunan kedua dan sebaliknya.Kesadaran adanya prinsip-prinsip
konservasi (http://www.defantri.com).

Konservasi berkenaan dengan kesadaran bahwa satu aspek dari benda, tetap
sama sementara itu aspek lainnya berubah. Namun prinsip konservasi yang
dimilikianak pada periode ini masih belum penuh. Anak pada periode ini dilandasi
oleh observasi dari pengalaman dengan objek nyata, tetapi ia sudah mulai
menggeneralisasi objek-objek tadi.Periode Operasi Formal >12 tahun. Periode ini
merupakan tahap terakhir dari keempat periode perkembangan intelektual. Periode
operasi formal ini disebut juga disebut periode operasi hipotetik-deduktif yang
merupakan tahap tertinggi dari perkmbangan intelektual. Anak-anak pada periode ini
sudah memberikan alasan dengan menggunakan lebih banyak simbul atau gagasan
dalam cara berpikir. Anak sudah dapat mengoperasikan argumen-argumen tanpa
dikaitkan dengan benda-benda empirik. Ia mampu menggunakan prosedur seorang
ilmuwan, yaitu menggunakan posedur hipotetik-deduktif.Anak mampu
menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik dan kompleks dari pada anak
yang masih dalam tahap periode operasi kongkret. Konsep konservasi telah tercapai
sepenuhnya. Anak sudah mampu menggunakan hubungan-hubungan di antara objekobjek apabila ternyata manipulasi objek-objek tidak memungkinkan.Anak telah
mampu melihat hubungan-hubungan abstrak dan menggunakan proposisi-proposisi
logik-formal termasuk aksioma dan definisi-definisi verbal.Anak juga sudah dapat
berpikir kombinatorik, artinya bila anak dihadapkan kepada suatu masalah, ia dapat
mengisolasi faktor-faktor tersendiri atau mengkombinasikan faktor-faktor itu
sehingga menuju penyelesaian masalah tadi (http://www.defantri.com).Dalam masa
pertumbuhannya, tiap anak mengalami dan melalui masa-masa pembelajaran yang
tidak selalu sama. Menurut penelitian para ahli pendidikan pembentukan potensi
belajar tiap orang terjadi dengan tahapan sebagai berikut: (1) 50% pada usia 0-4
tahun; (2) 40% pada usia 4-8 tahun; (3) 30% pada usia 8-18 tahun; (4) 20% pada usia
18-25 tahun; dan 10% pada usia 25-50 tahun (Jasa Ungguh Muliawan, 2009).
Bila dilihat dari persentase tersebut, tampaknya, kemampuan belajar manusia
mengalami persentase penurunan, dalam arti: “semakin tua, maka kemampuan
belajar seseorang semakin menurun”. Hal ini dapat kita hubungkan dengan pendapat
Arman Andi Amirullah, Direktorat Pembinaan TK & SD Departemen Pendidikan
Nasional Pusat, dalam Seminar Sehari “Mengungkap Rahasia Otak Kanan Anak” di
aula Kelurahan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Rabu(19/1/2011),
mengemukakan
(Arman
Andi
Amirullah,
http://kehebatanotakkanan.blogspot.co.id):
Ketika manusia tidak mengetahui rahasia otak kanannya, bisa dipastikan
dirinya bukanlah orang kreatif, kurang peduli, kurang inovasi, kurang kreasi, tidak
sungguh-sungguh, dan kurang ikhlas. Otak kanan yang tidak pernah diasah, bisa
mengakibatkan seseorang kehabisan ide, kurang rasa ingin tahunya, kurang disiplin,
kurang tanggungjawab, kurang menghargai orang lain, kurang menghargai
keindahan, kurang menghargai kekuatan hati, kekuatan cinta dan sebagainya.
Kemampuan otak kanan itu memiliki kapasitas 90% dan otak kiri hanya 10-12%.
Hasil penelitian mutakhir di AS menyebutkan, peran logika dalam membuat orang
menjadi sukses hanya 4-6%, sedangkan 94-96% adalah tanggungjawab otak kanan
yang banyak berhubungan dengan inovasi, kreativitas, naluri, intuisi, daya cipta,
kejujuran, keuletan, tanggungjawab, kesungguhan, spirit, kedisiplinan, etika, empati
dan lain-lain. Sedangkan tugas otak kiri adalah yang selalu berhubungan dengan
angka-angka, bahasa, analisa, logika, intelektual, ilmu pengetahuan. Adapun otak

kanan bertanggungjawab dalam hal imajinasi, kreativitas, seni, music, inovasi, daya
cipta, intuisi, otak bawah sadar, keikhlasan, kebahagiaan, spirit, keuletan, kejujuran,
keindahan dan lain-lain. Selain diurusi oleh otak kiri maka menjadi urusan otak
kanan. Otak kanan memiliki kemampuan dalam hal rasa empati atau kepedulian
yang tinggi. Otak kanan juga memiliki kemampuan berkolaborasi dengan hati,
memiliki kemampuan daya kreatif dan seni yang tinggi. Keistimewaan otak kanan
juga memiliki gelombang otak bernama gelombang alfa. Gelombang ini yang bisa
merasakan keikhlasan, kebahagiaan, ketenangan, kekhusyukan, relaxi, hening,
kepuasan, imajinatif dan seterusnya.
Praktisi pendidikan Djauharah Bawazir Dosen PGTK Bunyan menambahkan
(Djauharah Bawazir
dalam Arman Bugis, Senin 8 Agustus 2011):untuk
memfungsikan otak kanan anak, perlu merubah metode dan paradigma guru dan
pendidikan kearah pembelajaran yang lebih baik dan efesien. Pendidik harus focus.
Setelah merubah paradigma, lalu ditanamkan kesadaran, disiapkan mental berjuang
dan pengorbanannya. Guru itu digugu dan ditiru, ketika paradigma diubah, maka
seorang pendidik akan diikuti anak didiknya tanpa paksaan, disegani tapi dicintai,
menjadi teladan, mengarahkan, membangun semangat, mengembangkan cita-cita,
dan memotivasi. Ketika pola didik dilakukan secara maksimal, maka terbentuklah
karakter manusia yang berilmu, bertakwa, ikhlas, santun, tanggungjawab dan sabar.
Seorang pendidik ketika memberikan hukuman kepada anak didiknya, bukanlah
pelampiasan kekesalan, tapi untuk kebaikan anak didiknya. Jangan buat anak susah,
ketakutan, dan tertekan di kelas, sehingga menyebabkan anak tidak kreatif. Pendidik
yang sukses adalah ketika anak didiknya selalu senang dan bersemangat pergi ke
sekolah dan ingin sekali bertemu dengan gurunya.Artinya bila terjadi kerusakan pada
area otak kanan maka yang terganggu adalah area kemampuan
Damar Firdausi Asihan dalam sebuah blognya terdapat sebuah artikel yang
menguraikan perbedaan fungsi otak kanan dan kiri sebagai berikut (Damar Firdausi
Asihan, http://dammar-asihan.blogspot.co.id):
Gambar 3
Perbedaan otak kiri dan kanan

Dijelaskan bahwa fungsi otak kanan adalah otak yang berada disebelah kanan
dalam posisi anatomis (frontal). Fungsi otak kanan adalah sebagai berikut(Damar
Firdausi Asihan, http://dammar-asihan.blogspot.co.id):
m. Perkembangan emosi (emotional quotient (EQ))
n. Hubungan antar manusia (sosialisasi)
o. Fungsi Komunikasi (perkembangan bahasa non verbal)
p. Perkembangan intuitif
q. Seni (menari, melukis, menyanyi dan lain-lain)
r. Mengandalikan ekspresi manusia
s. Pusat khayalan dan kreativitas
t. Berpikir lateral dan tidak terstruktur
u. Tidak memikirkan hal-hal secara detail
v. Cara kerjanya long term memory (memory jangka panjang)
w. Lebih ahli dalam menentukan ruang/tempat dan warna
x. Bila terjadi kerusakan pada area otak kanan yang terganggu adalah area
kemampuan visual dan emosi
Otak kiri adalah otak yang berada disebelah kiri dalam posisi anatomis (posisi
frontal). Fungsi otak kiri adalah sebagai berikut(Damar Firdausi Asihan,
http://dammar-asihan.blogspot.co.id):
i. Perkembangan Intelegensi (intelligence quotient (IQ))
j. Pusat perkembangan logika dan rasio (seperti matematika)
k. Berpikir sacara sistematis
l. Bahasa verbal
m. Berpikir linear dan terstruktur
n. Berpikir analisis dan bertahap
o. Cara berpikirnya short term memory (memory jangka pendek)
p. Jika terjadi gangguan pada otak kiri, maka yang terganggu adalah fungsi
berbicara, bahasa dan matematika
Fungsi otak kanan dan otak kiri pada manusia sebenarnya menyatu dalam satu
kesatuan fungsi. Tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa, jika otak kiri aktif,
maka otak kanan lebih tenang, demikian pula sebaliknya. Kerja otak kanan dan otak
kiri sebenarnya saling mendukung, sebagaimana pentingnya fungsi memory jangka
pendek dan memory jangka panjang. Sehingga tidak bisa dikatakan, otak kanan lebih
bagus dari otak kiri, ataupun sebaliknya. Walaupun, pada sebagian orang, terkadang
lebih deminan menggunakan area otak tertentu. Penggunaan dominasi area otak
tertentu bagi individu, yang kemungkinan membedakan minat dan bakatnya(Damar
Firdausi Asihan, http://dammar-asihan.blogspot.co.id).
Objek-objek konkret dalam bentuk permainan mempunyai peranan sangat
penting dalam pembelajaran jika dimanipulasi dengan baik. Menurut Dienes,
konsep-konsep (dalam hal ini yaitu dalam penelitian ini khusus konsep hukum) akan
berhasil jika dipelajari dalam tahap-tahap tertentu. Menurut Andi Ika Prasasti Abrar
seorang Dosen Prodi Matematika STAIN Palopo menjelaskan bahwa Dienes
membagi tahap-tahap belajar menjadi 6 tahap, yaitu Abrar, Andi Ika Prasasti, 2013,
Vol 1, No 1):
1. Permainan Bebas (Free Play). Permaianan bebas merupakan tahap belajar konsep
yang aktivitasnya tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Aktivitas ini
memungkinkan anak mengadakan percobaan dan mengotak-atik (memanipulasi)

bendabenda konkret dan abstrak dan unsur-unsur yang dipelajarinya itu. Dalam
tahap permainan bebas anak-anak berhadapan dengan unsur-unsur dalam
interaksinya dengan lingkungan belajarnya atau alam sekitar. Dalam tahap ini
anak tidak hanya belajar membentuk struktur mental, namun juga belajar
membentuk struktur sikap untuk mempersiapkan diri dalam pemahaman konsep.
Penggunaan alat peraga matematika anak-anak dapat dihadapkan pada balokbalok
logic yang dapat membantu anak-anak dalam mempelajari konsep-konseo
abstrak. Dalam kegiatan belajar dengan menggunkan alat peraga ini anak-anak
belajar mengenal warna, tebal tipisnya benda, yang merupakan ciri atau sifat dari
benda yang dimanipulasinya itu
2. Permainan yang Menggunakan Aturan ( Games ). Pada tahap ini, siswa mulai
mengamati pola dan keteraturan yang terdapat pada konsep. Siswa
memperhatikan bahwa ada aturan tertentu yang terdapat pada konsep (kejadiankejadian). Aturanaturan tersebut adakalanya berlaku untuk suatu konsep,
namuntidak berlaku untuk konsep lain. Segera setelah siswa menemukan aturan
dan sifat yang menentukan kejadian, mereka siap melakukan permainan dan
eksperimen dengan mengganti aturan dari guru menjadi aturan yang mereka buat
sendiri.
3. Kesamaan Sifat (Searching for communalities). Dalam mencari kesamaan sifat
anak-anak mulai diarahkan dalam kegiatan menentukan sifat-sifat kesamaan
dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk melatih anak-anak dalam mencari
kesamaan sifatsifat ini, guru perlu mengarahkan mereka dengan mentranslasikan
kesamaan struktur dan bentuk permainan yang satu ke bentuk permainan lainnya.
Translasi ini tentu tidak boleh mengubah sifatsifat abstrak yang ada dalam
permainan semula.
4. Penyajian / Representasi (Representations). Penyajian adalah tahap pengambilan
kesamaan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Setelah siswa mengamati
elemen-elemen bersama pada setiap contoh konsep, mereka perlu
mengembangkan suatu penyajian tunggal dari konsep, yang mencakup semua
elemen bersama yang terdapat pada setiap konsep. Penyajian tunggal ini dapat
dilakukan dengan menggunakan diagram atau secara verbal. Penyajian konsep
biasanya akan lebih abstrak daripada contohcontoh, dan akan membawa siswa
lebih memahami struktur abstrak matematika.
5. Simbolisasi (Symbolizations). Pada tahap ini, siswa menghasilkan symbol-simbol
matematika yang cocok untuk menyatakan konsep. Adalah hal yang sangat baik,
jika siswa dapat menghasilkan symbol mereka sendiri dari setiap konsep.
6. Formalisasi (Formalizations). Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang
terakhir. Dalam tahap ini siswa-siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat
konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut, sebagai
contoh siswa yang telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti
aksioma, harus mampu merumuskan teorema dalam arti membuktikan teorema
tersebut.
Sperry seperti yang diungkap oleh menjelaskan adanya dua jenis otak pada
setiap manusia yaitu otak kanan yang lebih bersifat rasional dan otak kiri yang lebih
bersifat irrasional (Wycoff, J., 1991).Pasiak menjelaskan bahwa cara kerja otak kiri
lebih bersifat serial, berurutan, dan sangat mementingkan hal-hal yang bersifat
kongkrit dan realistis, sedangkan otak kanan lebih bersifat paralel, tidak berpola, dan

mementingkan hal-hal yang bersifat abstrak dan intuitif. Selanjutnya Wycoff
menyatakan bahwa kreativitas muncul dari interaksi antara kedua belahan otak dan
otak kiri, walaupun banyak ahli yang menyebutkan bahwa otak kanan lebih
berhubungan dengan kreativitas karena cara kerjanya yang bersifat abstrak dan
intuitif(Wycoff, J., 1991).
Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan. Secara fisik (normalnya)
manusia diciptakan menjadi dua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Tidak saja
otak kiri dan kanan yang memiliki perbedaan, pribadi yang memiliki otak tersebutpun memiliki perbedaan, Brizendine seorang ahli neuropsikiatri dan direktur klinik
yang khusus mengkaji fungsi otak perempuan menjelaskan bahwa (Brizendine, L.,
2006): memang secara struktur ada perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan,
hal ini berakibat pada perbedaan keduanya dalam cara berpikir, cara memandang
sesuatu, cara berkomunikasi, dan lain sebagainya. Termasuk gaya belajar juga
berbeda. Tidak saja perbedaan-perbedaan di atas, masih terdapat perbedaan gaya
belajar sebagaimana dikemukakan oleh Gatot Soenarjadi(Gatot Soenarjadi, Volume
3):
Gaya belajar yang dimaksud adalah kecenderungan cara atau teknik seseorang
untuk mempermudah dirinya memproses informasi dalam rangka melakukan
perubahan yang lebih baik pada dirinya. Terdapat tiga jenis gaya belajar berdasarkan
modalitas sensori, yaitu gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Gaya belajar
visual adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan sebagai alat
belajar yang optimal. Gaya belajar auditory adalah gaya belajar yang lebih banyak
memanfaatkan pendengaran sebagai alat belajar yang optimal. Gaya belajar
kinestetik adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan fisik sebagai alat
belajar yang optimal. Gaya belajar setiap individu merupakan keunikan yang
dimiliki oleh seseorang untuk memudahkan dirinya belajar. Secara umum dalam
proses belajar, manusia menggunakan tiga media yaitu, berdasarkan penglihatan
(visual), pendengaran (auditory), sentuhan dan gerakan (kinestetik). Ketiga cara
menggunakan media tersebut dikenal sebagai gaya belajar V-A-K (visualauditorykinestetik). Beberapa gambaran ciri-ciri individu dengan gaya belajarnya adalah
sebagai berikut:
(1) Seseorang dengan Gaya belajar visual mempunyai ciri-ciri antara lain:
(a) Lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar
(b) Biasanya tidak terganggu dengan keributan
(c) Lebih suka membaca daripada dibacakan
(2) Seseorang dengan Gaya belajar auditory mempunyai ciri-ciri antara lain:
(a) Senang membaca dengan keras dan mendengarkan
(b) Lebih senang belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang
didiskusikan dari pada apa yang dilihat
(3) Seseorang dengan Gaya belajar kinestetik mempunyai ciri-ciri antara lain:
(a) Menanggapi perhatian fisik
(b) Selalu berorientasi dengan fisik dan banyak bergerak
(c) Belajar melalui memanipulasi dan praktik
(d) Tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama (e) Menyukai permainan
yang menyibukan
Kemampuan untuk memahami dan mengalami suatu perasaan positif dan
negatif akan membantu memahami makna kehidupan yang sebenarnya.Kemampuan

ini disebut sebagai empati. Kemampuan berempati akan mampu menjadi kunci
dalam keberhasilan bergaul dan bersosialisasi di masyarakat. Kemampuan empati
perlu diasah setiap orang agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan
sekitarnya. Empati akan membantu orang untuk cepat mmisahkan antara masalah
dan orangnya. Kemampuan empati akan mendorong orang mampu melihat
permasalahan dengan lebih jernih dan menempatkan objektifitas dalam memecahkan
masalah (Andhi Nurcahyono, 2013: 1 dan 2).Empati merupakan salah satu dari
unsur-unsur kecedasan sosial. Secara lebih luas empati diartikan sebagai ketrampilan
sosial (vicarious affect response), tidak sekedar ikut merasakan pengalaman orang
lain, tetapi juga mampu melakukan respon kepedulian (concern) terhadap perasaan
dan prilaku orang tersebut(Goleman D, 2002 dalam Andhi Nurcahyono, 2013: 1).
Salah satu faktor yang dipercaya dapat membawa keberhasilan anak didik dalam
mencapai tujuan pembelajaarannya adalah konsentrasi yang baik. Dengan
berkonsentrasi, maka segala hal dapat terekam sebaik-baiknya di dalam memori otak
dan selanjutnya dengan mudah dapat dikeluarkan pada saat-saat dibutuhkan.
Menurut Sugiyanto (Helmi, 1995 dalam Aryati Nuryana Dan Setiyo Purwanto, Vol.
12, No.1, Mei 2010), konsentrasi adalah kemampuan memusatkan pemikiran atau
kemampuan mental dalam penyortiran informasi yang tidak diperlukan dan
memusatkan perhatian hanya pada informasi yang dibutuhkan. Hal yang senada juga
diungkapkan oleh Matlin (dalam Sari D.P, 2006dalam Aryati Nuryana Dan Setiyo
Purwanto, Vol. 12, No.1, Mei 2010) berpendapat bahwa konsentrasi adalah bagian
dari perhatian karena perhatian memiliki pengertian yang lebih luas dari konsentrasi.
Perhatian mempersiapkan individu untuk menerima informasi lebih jauh atau
menerima berbagai pesan. Perhatian dapat digunakan untuk menjelaskan konsentrasi
yang membutuhkan kemampuan untuk memisahkan stimuli yang tidak dikehendaki
di antara sekian banyak stimuli yang tersedia. Matlin (1998dalam Aryati Nuryana
Dan Setiyo Purwanto, Vol. 12, No.1, Mei 2010), mendeﬁ nisikan konsentrasi sebagai
suatu aktivitas mental yang merupakan bagian dari perhatian. Pendapat yang tidak
jauh berbeda dengan Matlin diungkapkan oleh Moray (dalam Sari. D.P, 2006) bahwa
konsentrasi identik dengan perhatian yaitu kemampuan memilih salah satu stimuli
yang ada untuk diproses lebih lanjut (Aryati Nuryana Dan Setiyo Purwanto, Vol. 12,
No.1, Mei 2010).
Odom dan Guzman (Nihayah, 2002dalam Aryati Nuryana Dan Setiyo
Purwanto, Vol. 12, No.1, Mei 2010)berpendapat bahwa dalam proses perhatian
terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu :
e) pemusatan atau kontrol perhatian. Perhatian semakin dapat dipertahankan
(persistence) dengan bertambahnya usia. Minat anak juga mempengaruhi
perhatiannya, misalnya sesuatu yang sederhana lebih menarik perhatian daripada
yang kompleks.
f) Penyesuaian diri (adaptability). Diperlukan adanya penyaringan informasi yang
relevan, meski informasi yang tidak relevan pun sering memberikan suatu
keadaan “incidental learning”. Beberapa peneliti dalam Nihayah (2002)
mengungkapkan bahwa anak yang lebih tua usiannya dapat lebih ﬂ eksibel untuk
memodiﬁ kasi perhatiannya sesuai dengan kebutuhan.
g) Berencana (planfulness). Strategi mengarahkan perhatian dengan suatu
perencanaan yang sistematis dan terorganisir dapat meningkatkan eﬁ siensi
penyaringan informasi yang tidak relevan. Anak yang masih muda usianya lebih

tidak sistematis dan tidak terarah dibandingkan anak yang berusia lebih tua.
Sedang mereka lebih sering membuat pertimbangan (judgement) berdasarkan
informasi yang kurang lengkap dan kurang akurat.
h) Adaptasi perhatian dengan bertambahnya usia. Dengan pertambahan usia, anak
lebih dapat menggunakan sistem pengolahan informasi yang lebih kompleks dan
lebih mampu menyelesaikan fokus perhatiannya dengan informasi yang ada.
Anak menjadi lebih ﬂeksibeldan lebih mampu mengadaptasikan strategi
perhatiannya.
Berbeda dengan Flanagan (2005) yang mengungkapkan bahwa ada beberapa
cara untuk
meningkatkan konsentrasi, yaitu (Aryati Nuryana Dan Setiyo Purwanto, Vol. 12,
No.1, Mei 2010):
a) memberikan kerangka waktu yang jelas agar anak mengetahui dengan pasti
berapa lama harus menyelesaikan.
b) Mencegah anak agar tidak terlalu cepat berganti dari satu tugas ke tugas lain
dengan cara membatasi pilihan.
c) Mengurangi jumlah gangguan dalam ruangan.
d) Memberikan umpan balik dengan segera untuk memotivasi anak tetap bekerja
atau mengarahkan kembali perhatiannya pada tugas yang sedang dikerjakan.
e) Merencanakan tugas yang lebih kecil daripada memberikan satu sesi yang
panjang.
f) Menetapkan tujuan dan menawarkan hadiah untuk memotivasinya agar terus
bekerja.
Konsentrasi belajar adalah suatu aktivitas untuk membatasi ruang lingkup
perhatian seseorang pada satu objek atau satu materi pelajaran (Hartanto, 1995 dalam
Aryati Nuryana Dan Setiyo Purwanto, Vol. 12, No.1, Mei 2010). Hal serupa
diungkapkan oleh Harahap mendeﬁnisikan konsentrasi belajar sebagai suatu
pemusatan, penyatuan, pernyataan adanya hubungan antara bagian-bagian dalam
pelajaran atau lebih. Sama halnya dengan Liang Gie yang menyimpulkan bahwa
konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian atau pikiran dengan
mengesampingkan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang
dipelajari. Alim menyebutkan bahwa konsentrasi belajar anak adalah bagaimana
anak fokus dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu, hingga pekerjaan itu
dikerjakan dalam waktu tertentu. Veenstra mengatakan bahwa faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi konsentrasi belajar antara lain:
a) Faktor Usia. Kemampuan untuk konsentrasi ini ikut tumbuh dan berkembang
sesuai dengan usia individu.
b) Fisik. Kondisi sistem saraf (neurogical system) mempengaruhi kemampuan
individu dalam menyeleksi sejumlah informasi dalam kegiatan perhatian. Individu
memiliki kemampuan saraf otak yang berbeda dalam menyeleksi sejumlah
informasi yang ada sehingga turut mempengaruhi kemampuan individu dalam
memusatkan perhatian.
c) Faktor pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman turut berperan
dalam usaha memusatkan perhatian pada objek yang belum bisa dikenali polanya
sehingga pengetahuan dan pengalamn individu dapat memudahkan untuk
berkonsentrasi.

Selain faktor-faktor di atas ada juga faktor lingkungan yang dapat mempenga-ruhi
konsentrasi belajar antara lain suara, pencahayaan, temperatur, dan desain belajar
(dalam Aryati Nuryana Dan Setiyo Purwanto, Vol. 12, No.1, Mei 2010).
Otak tersusun dari kumpulan neuron, dimana neuron merupakan sel saraf
panjang seperti kawat yang mengantarkan pesan-pesan listrik lewat sistem saraf dan
otak. Sel-sel pada suatu daerah otak menghubungi bagian-bagian tubuh yang lain
secara kontinyu dan otomatis. Neuron ini mengirimkan sinyal dengan menyebar
secara terencana, semburan listrik terhentak-hentak yang membentuk bunyi yang
jelas (kertak-kertuk) yang timbul dari gelombang kegiatan neuron yang
terkoordinasi, dimana gelombang itu sebenarnya sedang mengubah bentuk otak dan
membentuk sirkuit otak menjadi pola-pola yang lama kelamaan akan menyebabkan
bayi yang lahir nanti mampu menangkap suara, sentuhan, dan gerakan (Rizki D.,
dalam Aryati Nuryana Dan Setiyo Purwanto, Vol. 12, No.1, Mei 2010).
Karenanya perlu adaBrain Gym dapat membantu anak belajar
mengkordinasikan gerakan mata, tangan dan tubuh karena gerakan BrainGym adalah
suatu usaha alternatif alami yang sehat untuk menghadapi ketegangan dan tantangan
pada diri sendiri dan orang lain (Dennison, Paul E., 2002 dalam Aryati Nuryana Dan
Setiyo Purwanto, Vol. 12, No.1, Mei 2010). Latihan meregangkan atau meringankan
otot (gabungan dari ketiga dimensi), menyangkut konsentrasi, pengertian, dan
pemahaman akan mengaktifkan dimensi muka-belakang yang bermanfaat,
membantu kesiapan dan konsentrasi untuk menerima hal baru, serta
mengekspresikan apa yang sudah diketahui. Gerakan dalam dimensi ini membantu
berkonsentrasi pada apa yang sedang dikerjakan dan juga menolong mengingat apa
yang telah dipelajari (dalam Aryati Nuryana Dan Setiyo Purwanto, Vol. 12, No.1,
Mei 2010).Brain Gym dilakukan dengan cara menstimulasi gelombang otak melalui
gerakangerakanringan dengan permainan melaluiolah tangan dan kaki seperti
gerakan Hooks-up(kait rileks), gerakan silang, saklar otak, titik positif, Lazy 8,
menguap berenergi, pengisienergi, luncuran gravitasi, tombol angkasa dan pasang
telinga dapat memberikan rangsangan atau stimulus pada otak. Hal tersebut dapat
meningkatkan kemampuan belajar dan pemusatan perhatian atau konsentrasi anak
karena seluruh bagian otak digunakan dalam proses belajar dan berkonsentrasi.
Berdasarkan teori-teori yangtelah dipaparkan diatas maka diasumsikan BrainGym
efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar pada anak (dalam Aryati Nuryana
Dan Setiyo Purwanto, Vol. 12, No.1, Mei 2010).
IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah:
3. Model pendidikan hukum yang ada dengan mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku saat ini tentang penyuluhan hukum yang nota bene juga
merupakan bentuk pendidikan hukum belum secara terperinci memberikan
panduan perihal model pendidikan hukum yang mengedepankan kepentingan
yang terbaik bagi anak dalam mewujudkan siswa sadar hukum.
4. Mengacu pada pendekatan hukum, filsafat, psikologis, dan pendidikan maka
konstruksi model pendidikan hukum yang mengedepankan kepentingan terbaik
bagi anak dalam mewujudkan siswa sadar hukum harus merupakan sebuah
konstruksi model pendidikan hukum yang simple, smart, standard, safe, real,

quick, practical, effective, imajinative fun, award, problem solving oriented dan
berperspektikan gender.
2.
3.

4.

Saran
Negara Republik Indonesia memang tlah memiliki peraturan perundangundangan yang menjadi dasar bagi perlindungan anak dan memberikan dasar
bagi sebuah pendidikan hukum, tetapi aturan hukum yang ada sering dibaca
secara parsial sehingga dapat diketahui berdampak pada pelaksanaan pendidikan
hukum, sehingga sebaiknya aturan hukum yang ada dalam penerapannya selalu
dilihat secara komprehensif dan sistematis antara satu dengan yang lainnya,
tanpa melupakan beberapa pertimbangan yang berada pada ranah non hukum
yaitu misalnya aspek psikologis dan pendidikan.
Setiap pelaksanaan pendidikan hukum sebaiknya selalu diawali dengan
melakukan kajian terhadap audiens yang akan menjadi peserta pendidikan
hukum agar sebuah pendidikan hukum menjadi sebuah pendidikan yang
terencana terarah terukur dan bermanfaat.
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BAB I PENDAHULUAN
Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Dengan memperhatikan
perkembangan dunia yang begitu pesat, maka pembangunan masyarakat Indonesia
menjadi tujuan utama dari pembangunan nasional Indonesia.
Perguruan Tinggi sebagai salah satu komponen esensial dalam suatu sistem
pendidikan di masyarakat sekaligus sebagai jenjang pendidikan tertinggi memiliki
peran, tugas, dan tanggungjawab yang sangat penting dalam menghasilkan generasi
penerus bangsa yang unggul berkualitas dalam rangka mewujudkan tujuan nasional
bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas
manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan
penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat
Indonesia yang bisa bertanggung jawab, maju, adil, makmur dan beradab.
Perguruan Tinggi dalam hal ini Fakultas Hukum sebagai salah satu unit
pendidikan di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
berada di bawah danbertanggung jawab kepada Menteri, Presiden, Mayarakat dan
Negara.Fakultas Hukum mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Hukum
Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Fakultas Hukumakan menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang Pendidikan
Hukum Nasional;
b. Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, pendidkan dan
bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum
serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
d. Pelaksanaan administrasi ; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri, Presiden dan Negara.
Untuk melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawab yang sangat strategis
tersebut, mengacu pada:
1. Undang-Undang

R.I.

Pendidikan Nasional.

Nomor

20

Tahun

2003

tentang

Sistem

2. Undang-Undang R.I.Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan

Pemerintah

R.I.

Nomor

60

Tahun

1999

tentang Pendidikan

Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah

R.I.

No.

61

Tahun

1999

tentang

Perguruan

TinggisebagaiBadan Hukum Milik Negara (BHMN).
5. Peraturan

Pemerintah

R.I. No. 19

Tahun

2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah R.I. No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi DepartemenPendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 tentang Tugas Tenaga
Pengajar pada Perguruan Tinggi.
Berdasarkan perundang-undangan tersebut Fakultas Hukm melalui para tenaga
Pengajarnya yaitu Dosen wajib mengemban tugas fungsi di bidang pendidikan
hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum.
Perguruan tinggi melalui para tenaga pengajarnya wajib melaksanakan
tridharma

perguruan

tinggi,

mentransformasikan,

mengembangkan

dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka semakin jelaslah dasar
hukum bagi perguruan tinggi mlalui para tenaga pengajarnya untuk melaksanakan tri
dharma perguruan tinggi.
Dalam rangka melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, serta mewujudkan
tujuannasional bangsa Indonesia, kami dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan
(FH UNPAS) akan melaksanakan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran
hukum siswa sebagi wujud pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
Pendidikan hukum kepada siswa sekolah menengah atas adalah salah satu
dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan penelitian. Pendidian hukum dalam
rangka mewujudkan kesadaran hukum siswa merupakan pelaksanaan pengamalan
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung kepada masyarakat secara

kelembagaan melalui metodologi ilmiah yang menjadi tanggung jawab yang luhur
dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat
laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Pendidikan hukum kepada siswa merupakan serangkaian aktivitas dalam
rangka kontribusi perguruan tinggi dalam hal ini Tenaga Pengajar Fakultas Hukum
Universitas Pasundan (FH UNPAS) terhadap masyarakat yang bersifat konkrit dan
manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakatsekolah.
Aktivitas Pendidikan hukum kepada siswa ini dilakukan atas inisiatif kami selaku
Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pasundan (FH UNPAS) terhadap
masyarakat.
Permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu
persoalan yang sangat penting dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, sehingga
sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami hukum, karena
masyarakat memiliki hak mendapatkan informasi aturan-aturan hukum yang berlaku
serta informasi hukum praktis yang bisa membantu masyarakat menyelesaikan
berbagai persoalan hukum di masyarakat.
Dalam penyelenggaraan pendidikan hukum kepada siswa sekolah menengah
atas, ilmu hukum, ilmu pendidikan dan ilmu psikologismerupakan beberapa diantara
sekian banyak metode yang digunakan sebagai salah satu instrumen dan cara kerja
untuk memecahkan masalah kemasyarakatan secara ilmiah. Pemilihan ketiga ilmu
tersebut mengingat persoalan pembanguna manusia, pembangunan hukum,
peningkatan kesadaran hukum harus dilakukan secara komrehensif. Hal ini
bermakna bahwa kegiatan pendidikan hukum kepada siswa merupakan wahana
penerapan ilmu dan keahlian sivitas akademika dalam konteks kehidupan
bermasyarakat. Unsur substansi, unsur informasi, dan unsur metodologi dari disiplin
atau bidang ilmu hukum yang sangat abstrak dapat dikonkretisasi dalam kehidupan
masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan sarat dengan permasalahan
hukum.
Kegiatan pendidikan hukum ini akan melibatka kerjasama dengan pihak
Kepolisian, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kanwil Hukum dan Ham
Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan upaya pembelajaran partisipatif sebagai upaya
peningkatan kesadaran hukum siswa terhadap hukum berlalu lintas.

Program pendidikan hukum ini dilatar belakangi oleh pertimbangan bahwa
persoalan-persoalan hukum yang terjadi di lingkungan anak dalam usia remaja saat
ini telah mencapai tahap yang sangat memprihatinkan dengan munculnya berbagai
persoalan tauran pelajar, geng motor, dan lain-lain sehingga pemberian pemahaman
terhadap hukum perlu dilakukan sejak dini.
Betapa pentingnya pembentukan karakter para siswa terhadap pemahaman
hukum, disamping lemahnya kesadaran para siswa terhadap hukum, mendorong
kami Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Unpas untuk memperluas kegiatan
penyebarluasan pengetahuan hukum kepada para siswa sekolah menengah atas.
Kesadaran hukum menurut Friedman terkait erat dengan persoalan budaya
hukum

dalam

masyarakatnya

dengan kata

lain dapat

dijelaskan bahwa

tingkatkesadaran hukum siswa tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukum
siswanya, jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum
tentu siswa memiliki kesadaran hukum yangtinggi. Untuk itu sudah tia waktunya
diperlukan arah pembangunan hukum yang jelas dengan memberi porsi yang lebih
besar kepada pembangunan budaya hukum, karena pembangunanhukum tidak hanya
dilihat dari sisi peraturannya, tetapi juga yang perlu dibangun adalah sisi prilakunya,
sisi nuraninya, membangun kembali kualitas moralnya seperti nilai-nilai kejujuran,
pengendalian diri, rasa malu serta kepedulian sebagai ranah moral akan memberi
sumbangan yang kuat dalam membangun budaya hukum.Pendidikan hukum
merupakan wadah yang dirancang sedemikian rupa sehingga menyentuh aspek
prilaku, nurani, moral kejujuran, pengendalian diri, rasa malu serta kepedulian.
Dalam

kehidupan sehari-hari

ada

banyak perundang-undangan

yang

bersentuhan langsung dengan warga negara. Tetapi dari sekian banyak perundangundangan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan undangundang yang paling sering bersentuhan langsung dengan kehidupan.
Setiap hari orang akan beraktifitas dan beinteraksi dengan sesamanya, dari satu
tempat ke tempat lainnya, karenanya setiap hari siapapun tidak dapat menghindari
untuk tidak menggunakan fasilitas transportasi dan jalan sebagai fasilitas publik.
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu dari sekian banyak perundangundangan yang memiliki peran strategis dalam menunjang kehidupan.

Hukum berlalu-lintas mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan:
 Kendaraan;
 Orang yang menggunakan kendaraan dan jalan;
 Barang dan benda yang ada di jalan;
 Sarana dan prasarana jalan; dan
 Jalan itu sendiri.
 Dan lain-lain.
Menggunakan fasilitas publik berupa transportasi dan jalan, harus dilakukan
dengan

mempertimbangkan

aspek

keamanan,

keselamatan,

ketertiban dan

kelancaran. Dalam konteks ini Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dibuat dalam rangka memberikan pembinaan dan
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan
lancar.
Membahas hukum berlalu-lintas secara umum setidak-tidaknya dapat dibagi
kedalam dua tahapan, yaitu:
1. Sebelum
2. Saat

Ad. 1. Tahap Sebelum
Tahap sebelum, merupakan tahapan dimana setiap orang diwajibkan untuk
mempersiapkan segala sesuatunya sebelum bertransportasi atau sebelum
menggunakan fasilitas publik berupa jalan.
Ada banyak hal yang terkait dengan tahap ini, tetapi setidak-tidaknya,
terdapat hal penting dalam tahap ini yaitu berkaitan dengan orang yang
mengendarai kendaraan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 TentangUndang-Undang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan melalui Pasal 77 Ayat (1) mengamanatkan bahwa:
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib
memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan
Bermotor yang dikemudikan.

Artinya membicarakan orang yang mengendarai kendaraan, maka nota bene
kita membicarakan tentang SIM (Surat Izin Mengemudi).
Terkait SIM, hingga saat ini masih banyak pihak yang belum mengetahui
tentang Fungsi SIM, Jenis SIM, Prosedur dan Syarat Pembuatan Pembuatan
SIM.
Ad. 2. Tahap Saat
Tahap saat merupakan tahapan dimana setiap orang diwajibkan untuk
bertransportasi dan menggunakan fasilitas publik berupa jalan dengan aman,
selamat, tertib dan lancar.
Ada banyak hal yang terkait dengan tahap ini, tetapi setidak-tidaknya,
terdapat hal penting dalam tahap ini yaitu berkaitan dengan bagaimana
berkendara dengan baik.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 TentangUndang-Undang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan melalui Pasal 105 mengamanatkan bahwa, setiap orang
yang menggunakan Jalan wajib:
a. Berperilaku tertib; dan/atau
b. Mencegah

hal-hal

yang

dapat

merintangi,

membahayakan

Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau
yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.
Artinya membicarakan orang yang mengendarai kendaraan, maka nota bene
juga membicarakan tentang bagaimana tata cara berkendara yang aman,
selamat, tertib, lancar.
Terkait berkendara yang aman, selamat, tertib, lancar, saat ini masih banyak
pihak yang belum mengetahui tentang: Bagaimana mengendarai kendaraan
yang aman; Apa yang harus dilakukan manakal saat berkendara terjadi
kecelakaan lalu lintas; Apa yang harus dilakukan jika terkena tilang;
Bagaimana berinteraksi dengan sesama pengguna jalan dan lain-lain, Apa
yang harus dilakukan jika SIM anda hilang dan lain-lain.
Maka, berdasarkan hal tersebut di atas, sangat relevan jika saat ini masih
sangat dibutuhkan adanya pendidikan hukum terkait dengan Hukum Berlalu-Lintas,
setidak-tidaknya terkait orang yang berkendara baik pada tahap sebelum dan tahap

saat, sebagaimana telah dijelaskan di atas, walaupun sesungguhnya ada banyak
sekali materi terkait hukum berlalu-lintas yang bisa disampaikan kepada siswa.
Fakultas Hukum Universitas Pasundan sebagai satu-satunya perguruan tinggi,
mencoba untuk menawarkan model pedidikan hukum berlalu-lintas dalam
mewujudkan siwa sadar hukum berlalu-lintas dengan mengedepankan kepentinan
terbaik bagi anak.Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas,
maka kami tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan (FH
UNPAS) merasa perlu untuk melakukan pendidikan hukum dan berkerjasama
dengan pihak sekolah-sekolah menengah atas, serta melakukan koordinasi dengan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi Jawa Barat.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pendidik Hukum akan menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pendidikan hukum;
b. Pelaksanaan pendidikan dan bantuan hukum;
c. Penyusunan dokumen pendidikan dan bantuan hukum;
d. Pelaksanaan koordinasi dan pendampingan pendidikan dan bantuan hukum;
e. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan sekolah dan siswa sadar hukum;
f. Penyiapan pengembangan modul pendidkan hukum;
g. Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional pendidik hukum; dan
h. Pelaksanaan

urusan

HukumBerlalu-Lintas.

tata

usaha

dan

rumah

tangga

Pusat

Pendidikan

BAB II PENDIDIKAN HUKUM EDISI HUKUM BERLALU-LINTAS
A. Latar Belakang
Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu propinsi dengan jumlah kendaraan
bermotor terbanyak pada tahun 2016 (sumber:

www.duniatrik.com). Tingginya

angka pengguna kendaraan bermotor ini, berjalan beriringan dengan tingginya angka
pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan catatan DirLantas Polda Jabar, pada tahun 2015,
tingkatpelanggaran lalu lintas lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya 2014 yaitu
naik sebanyak 69,80%, ditahun 2015 (sumber: bandung.pojoksatu.id). Sedangkan di
tahun 2016, Kepolisian Daerah Jawa Barat menyampaikan jumlah pelanggaran lalu
lintas dalam Operasi Patuh Lodaya 2016 meningkat 100 % dibandingkan tahun
sebelumnya (sumber:http://www.beritasatu.com).
Hal tersebutmenunjukan bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada banyak
permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, salah satu diantara permasalahan
hukum yaitu terkait dengan tindak pidana, terlihat bahwa dari sekian banyak kasus
pidana yang terjadi, kasus Pelanggaran Lalu Lintas menunjukan angka yang paling
tinggi. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas semakin memprihatinkan saat
diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab terbesar kedua
kematian warga(sumber: beritatrans.com) dan data juga menunjukan siswa sekolah
ada pada urutan ke dua sebagai pelanggar lalu lintas terbanyak berikut juga data
yang menunjukan bahwa 90% siswa pelanggar lalu lintas tersebut tidak memiliki
SIM(sumber news.detik.com). Bahkan berdasarkan hasil dialog dengan beberapa
pihak sekolah menengah atas khususnya 37 SMA/SMK se Bandung Raya diketahui
bahwa larangan membawa kendaraan bagi siswa belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan mengingat siswa masih bisa secara sembunyi-sembunyi membawa
kendaraan dengan tidak memparkir kendaraanya di lingkungan sekolah, atau secara
terang-terangan membawa kendaraan ke sekolah.
Hal ini membuat pihak sekolah merasa khawatir dengan keselamatan
siswanya. Kekhawatiran pihak sekolah sangat beralasan mengingat beberapa
siswanya pernah menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Berikut adalah beberapa
gambar yang menunjukan banyaknya siswa yang membawa kendaraan ke sekolah.

Gambar 1.
Foto Motor Siswa yang Terparkir di Sekolah

Gambar 2.
Foto Motor Siswa yang Terparkir di Lapangan Sekolah

Berdasarkan gambaran situasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu dari sekian banyak
perundang-undangan yang memiliki peran strategis dalam menunjang kehidupan dan
harus menjadi prioritas utama dalam PendidikanHukum. Undang-Undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan merupakan undang-undang yang paling sering
bersentuhan langsung dengan kehidupan. Setiap hari orang akan beraktifitas dan
berinteraksi dengan sesamanya, dari satu tempat ke tempat lainnya, karenanya setiap
hari siapapun tidak dapat menghindari untuk tidak menggunakan fasilitas

transportasi baik publik maupun pribadi dan jalan sebagai fasilitas publik.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pendidikan hukum berlalu lintas merupakan
permasalahan penting yang dihadapi mitra secara khusus dan Bangsa Indonesia
secara umum. Mengingat pentingnya hal ini maka kami merasa perlu untuk sedikit
melakukan perubahan terkait analisis situasi di atas.
B. Metode Pendidikan Hukum Berlalu-Lintas
Kegiatan Pendidikan Hukum dapat dilaksanakan dengan berbagai cara atau
metode yang secara garis besar terbagi dua yaitu pendidikan hukum langsung dan
pendidikan hukum tidak langsung. Buku panduan ini lebih ditujukan pada kegiatan
pendidikan hukum langsung.Metode pendidikan hukum langsung dilakukan dengan
cara bertatap muka secara
langsung antara pendidik dan yang dididik antara lain menggunakan metode:
1. Ceramah;
2. Test;
3. Brainstorming;
4. Ranking exercises;
5. Small Group Discussion;
6. Role Plays;
7. Question and Answer;
8. Simulations;
9. Debates;
10. Case Study;
11. Discovery Learning
12. Self Directed Learnig
13. Cooperative Learning
14. Collaborative Learning
15. Contextual Instruction
16. Project Based Learning
17. Problem Base Learning
18. Games;
19. Fishbowl;

20. Each One Teach One;
21. Visual Aids;
22. Field Trip;
23. Punish and Reward
24. Value Clarification;
25. Problem solving;
26. Inviting Experts;
27. Jigsaw;
28. Brain Gym
B. Sarana Prasarana Pendidikan Hukum Berlalu-Lintas
Helm SNI
Sarung Tangan
Masker Wajah
Segitiga Pengaman
Pelindung Lutut dan Siku
Jaket
Sabuk Bonceng
Jas Hujan
Kotak P3K dan obat
Buku Rambu Lalu Lintas
Buku UU LLAJ
Rompi
Buku Panduan
Proyektor
control panel listrik dilengkapi MCB
Kamera dan Tripod
ATK
C. Segmentasi Audiens
Pendidikan hukum berlalu lintas memiliki segmentasi audiens terpilih
yaitu:Pendidikan berlalu lintas bisa dimulai dari lingkungan sekolah kepada siswa

siswi sekolah. Dengan menetapkan satu hari dari enam hari sekolah sebagai hari
berlalu-lintas. Baiknya yang menjadi target pendidikan hukum berlalu-lintas adalah
siswa kelas 10 mengingatjika ini diberikan kepada siswa kelas 10 maka pada kelas
11 dan 12 dapat diukur efektifitas dari pendidikan hukum berlal-lintasnya serta siswa
kelas 10 jika naik ke kelas 11 dapat meneruskan pengetahuan hukum berlalu
lintasnya kepada adik kelasnya, begitu juga ketika naik ke kelas 12 maka
penyampaian pengetahuan hukum dapat diturunkan ke adik kelas 10 dan 11.
D. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Pada hari yang telah ditentukan siswa akan memperoleh pendidikan terkait
hukum berlalu-lintas. Misalnya dari senin hingga jumat, jumat ditetapkan sebagai
hari pendidikan hukum berlalu-lintas, kegiatan akan dilakukan selama 2 semester
secara berkelanjutan.

E. Visual Material

Sumber: milik pribadi Gialdah Tapiansari Batubara

Sumber: milik pribadi Gialdah Tapiansari Batubara

Sumber: milik pribadi Gialdah Tapiansari Batubara

Sumber: milik pribadi Gialdah Tapiansari Batubara

Sumber: milik pribadi Gialdah Tapiansari Batubara

Sumber: facebook akun realreggy

F. Koordinasi dengan Stakeholder
Permasalahan dana menjadi masalah klasik. Akibatnya jangkauan masyarakat
menjadi sangat terbatas. Salah satu solusinya adalah dengan melibatkan pemangku
kepentingan lainnya, misalnya Kepolisian, Kanwil Hukum dan Ham, Fakultas
Hukum dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Mereka dapat menjadi
narasumber.

BAB III TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN HUKUM BERLALULINTAS
A. Persiapan Pelaksanaan :
1. Penentuan tempat kegiatan
a) Penentuan tempat pelaksanaan pendidikan hukum bisa melalui cara sebagai
berikut:
- Adanya

permohonan

dari

instansi/lembaga

swadaya

masyarakat/organisasimasyarakat/sekolah/universitas/kelompok
masyarakat misalnya kelompok keluarga sadar hukum danlain-lain,
untuk mendatangkan atau menghadirkan pendidik hukum ke lokasi
pemohon;
- Hasil

pengamatan

Tim

Pendidik

mendatangkan/menghadirkanpendidik

hukum
hukum

tentang

perlunya

di

suatu

wilayah/lokasi/tempattertentu berdasarkan peta penyuluhan hukum.
Pengamatan dapat dilakukan dengan survey langsung kelokasi, atau
informasi dari masyarakat.
b) Penentuan tempat kegiatan harus mendapatkan persetujuanresmi dari
pimpinan yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan melaksanakan
pendidikan hukum.
2. Penunjukan Personil Kegiatan
a. Penunjukan personil kegiatan pendidikan hukum dibuatdalam tim pelaksana
yang dapat terdiri dari para dosen pendidik hukum atau gabungan antara
dosen dan mahasswa
b. Tim pelaksana pendidik hukum terdiri dari:
 pelaksana yang bertugas sebagai konsultan hukum/fasilitator;
 pelaksana yang bertugas sebagai pemberi informasi hukum kepada
masyarakat;
 pelaksana yang bertugas mengumpulkan massa/masyarakat/siswa;
- memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik;
- memiliki motivasi dan bersedia melayani dan menghibur masyarakat.
 pelaksana yang bertugas membagikan buku-buku, bahan-bahan cetakan
pendiikan hukum kepada masyarakat;

- memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik;
- memiliki motivasi dan bersedia melayani masyarakat.
 pelaksana yang bertugas sebagai operator untukmengoperasikan
perangkat-perangkat yang ada seperti laptop, infous, sound system
- Memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat sesuai keahliannya;
- Memiliki motivasi dan bersedia melayani masyarakat.
c. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang konsultan/fasilitator
hukum/pemberi informasi hukum kepada masyarakat antara lainsebagai
berikut:
 Memiliki pengetahuan dasar hukum, baik hukum formal maupun
hukum materil;
 Memiliki motivasi untuk melayani masyarakat;
 Bersedia untuk melayani masyarakat;
 Merasa nyaman dan terampil ketika berinteraksi dengan anggota
masyarakat;
 Komunikatif, sehingga seluruh informasi yang dibutuhkan dapat
diperoleh secara optimal;
 Memberi penilaian yang baik ketika mencoba menyelesaikan masalah;
 Memiliki kemampuan menganalisis permasalahan;
 Merumuskan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
 Bersedia untuk meningkatkan pengetahuan hukum yang selalu
berkembang di masyarakat.
3. Persiapan materi/bahan-bahan/sarana dan prasarana pendiikan hukum
a. Menyiapkan serta memeriksa kondisi mobil beserta segala perangkat di
dalamnya seperti ketersediaan bahan bakarminyak, sound system, dan
perangkatmultimedia lainnya seperti kamera, laptop, layar untukkeperluan
visualisasi, dan lain-lain;
b. Menyiapkan serta memeriksa ketersediaan bahan-bahan pendidikan hukum
yang akan dibagikan gratis kepada masyarakat/siswa seperti buku-buku
saku peraturan perundang-undangan, liflet peraturan perundang-undangan,
buku-buku pendidikan hukum, stiker pendidikan hukum, dan bahan cetakan
lainnya serta bahan-bahan utuk games;

c. Menyiapkan blanko konsultasi hukum;
d. Menyiapkan materi hukum yang akan disosialisasikan sesuai dengan
permintaan pemohon pendidikan hukum atausesuai dengan segmentasi
audiens/sasaran penyuluhanhukum.

B. Pelaksanaan Pendidikan Hukum :
Adapun tahapan pelaksanaan Pendidikan Hukum yaitu :
1. Pengumpulan massa/audiens
-

Memberi atau mengucapkan salam kepada massa atau audiens

-

Memperkenalkan diri tentang jenis kegiatannya

-

Mengucapkan terima kasih kepada pengelola tempat kegiatan atas
kerjasamanya

-

Memberikan hiburan gratis dan mengajak audiens untuk berpartisipasi.

Menginformasikan terkait kegiatan Pendidikan Hukumantara lain :
-

Melayani konsultasi hukum gratis.

-

Memberikan buku, buku saku, leaflet, sticker, brosur tentang hukum
secara gratis.

-

Mengucapkan terima kasih kepada audiens atas partisipasinya dengan
kegiatan Pendidikan Hukum.

2. Penyampaian materi hukum
Penyampaian materi hukum pada kegiatan pendidikan hukum antara lain
meliputi:
Biasanya yang banyak menjadi permasalahan hukum ditengah masyarakat
antara lain adalahmasalah pertanahan, perkebunan, trafficking, tenaga kerja
Perjanjian narkotika, tenaga kerja, trafficking, pornografi, informasi transaksi
elektronik, perbatasan laut antar negara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE),
tenaga kerja, Traficking dan danpermasalahan hukum lainnya, tetapi
mengingat edisi pendidikan hukum ini khusus terkait hukum berllu lintas maka
permasalahan hukumnya atara lain:
 Kendaraan;
 Orang yang menggunakan kendaraan dan jalan;

 Barang dan benda yang ada di jalan;
 Sarana dan prasarana jalan; dan
 Jalan itu sendiri.
 Dan lain-lain.
 Fungsi SIM, Jenis SIM, Prosedur dan Syarat Pembuatan Pembuatan SIM.
 Terkait berkendara yang aman, selamat, tertib, lancar, saat ini masih banyak
pihak yang belum mengetahui tentang: Bagaimana mengendarai kendaraan
yang aman; Apa yang harus dilakukan manakal saat berkendara terjadi
kecelakaan lalu lintas; Apa yang harus dilakukan jika terkena tilang;
Bagaimana berinteraksi dengan sesama pengguna jalan dan lain-lain, Apa
yang harus dilakukan jika SIM anda hilang dan lain-lain.
Pemberian materi hukum tersebut dilakukan pada saat masyarakat/sisswa
sudah berkumpul di sekitar tempat pendidikan hukum dengan metodePEKA
(Persuasif, Edukatif, Komunikatif, Akomodati). Durasi waktu pemberian
materi hukum disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang tersedia.
3. Penyampaian Informasi Hukum Lainnya.
Pendidik hukum yang akan melakukan kegiatan Pendidikan Hukum haruslah
mampu menjelaskan buku-buku apa saja yang tersedia terkait permasalahan
hukum yang an dibahas, sehingga masyarakat/siswa tidak sekedar membeli
buku, tetapi juga memahami isi dari buku tersebut.
4. Layanan konsultasi hukum
Layanan Konsultasi Hukum dalam kegiatan Pendidikan Hukum ditujukan
kepada siswa/masyarakat secara langsung oleh para pendidikhukum, sehingga
siswa/masyarakat dapat memperoleh informasi dan solusi pemecahan terhadap
permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi. Siswa/Masyarakat yang
berkonsultasi hukum harus mengisi formulir yang disediakan oleh petugas
dengan melampirkan identitas diri.
Bilamana ada permasalahan hukum yang belum tertangani secara langsung,
siswa/masyarakat dapat juga berkonsultasi dengan mendatangi langsung ke
Kampus atau kantor lokasi penyelenggara pendidikan hukum atau melalui
telpon/surat/on line sistem.

C. Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala maupun faktor pendukung untuk
menjamin berlangsungnya suatu proses sosialisasi / pendidikan hukum sesuai jadwal
yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menjadi masukan yang sangat berharga baik
untuk perbaikan program yang sementara berjalan, maupun untuk program
sosialisasi / pendidikan hukum di masa yang akan datang. Hal yang harus dievaluasi
dalam kegiatan Pendidikan Hukum yaitu antara lain:
-

Permasalahan

hukum

yang

dikonsultasikan

siswa/masyarakat

evaluasi

permasalahan hukum yang membahas tentangpermasalahan apa saja yang telah
terjadi di lingkungan siswa/masyarakatyang telah disuluh.
-

Ketersediaan bahan-bahan seperti buku, leaflet, stiker, buku saku dan bahan
cetakan apakah telah dibagikan sesuai dengan pengunjung atau audiens yang
hadir.

-

Sarana dan prasarana apakah sarana dan prasarana pendidikan hukum sudah
sesuai dengan yang dibutuhkan siswa/masyarakat.

-

Tanggapan

siswa/masyarakat

dalam

mengevaluasi

tanggapan

darisiswa/masyarakat disini apakah sudah efektif kegiatan pendidikan hukum.
-

Jumlah yang hadir jumlah pengunjung yang hadir menjadi ukuran keberhasilan
penyampaian informasi hukum kepada siswa/masyarakat. Untuk menghitung
jumlah yang hadir pada kegiatan ini bisa di hitung dari jumlah buku, leaflet,
stiker, buku saku dan bahan cetakan lainnya yang dibagikan .

BAB IV PENUTUP
Buku panduan adalah buku yang menyajikan informasi atau memberikan tuntunan
kepada pelaksana kegiatan sehingga pendidikan hukum dapat terlaksana secara
efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya buku panduan (modul) pendidikan hukum
langsung dapat memberikan arahan atau petunjuk pegawai/petugas pendidik hukum
sehingga kegiatan pendidikan hukum langsung tersebut dapatdilaksanakan secara
efektif dan bermanfaat bagi masyarakat/siswa.
Demikian mengenai teknis pelaksanaan kegiatan pendidikan hukum yang dapat
dijadikan sebagai pedoman dan panduan terhadap peningkatan kualitas kegiatan
pendidikan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum siswa/masyarakat.

EVALUASI ATAS CAPAIAN LUARAN KEGIATAN

Ketua
:
Perguruan Tinggi :
Judul
:

FIRDAUS ARIFIN,S.H., M.H.
UNIVERSITAS PASUNDAN

Waktu Kegiatan

tahun ke 1 (satu) dari rencana 1 (satu) tahun

:

KONSTRUKSI MODEL PENDIDIKAN HUKUM DALAM
MEWUJUDKAN SISWA SADAR HUKUM

Luaran yang direncanakan dan capaian tertulis dalam proposal awal:
No.
Luaran yang Direncanakan
Capaian
1 Publikasi Hasil Penelitian Pada Jurnal Nasional
Sudah (Jurnal sudah Diterima tetapi
belum cetak)
2 Buku Panduan (sekaligus sebagai buku ajar)
Sudah (Sudah cetak tetapi masih
perlu penyempurnaan)
3 Seminar Lokal Hasil Penelitian
Sudah Dilaksanakan
4 FGD Kecil
Sudah Dilaksanakan
5 HKI
Belum (Belum didaftarkan karena
buku masih perlu penyempurnaan)
CAPAIAN (Lampirkan bukti-bukti luaran dari kegiatan dengan judul yang tertulis di atas,
bukan dari kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul lain sebelumnya)
1.PUBLIKASI ILMIAH
Keterangan
Artikel Jurnal Ke-1*
Nama jurnal yang dituju
Klasifikasi jurnal
Impact factor jurnal
Judul artikel

Litigasi
Jurnal Nasional Terkareditasi/Jurnal Internasional
3

Konstruksi Model Pendidikan Hukum Dalam
Mewujudkan Siswa Sadar Hukum

Status naskah (beri tanda
)
-Draf artikel
-Sudah dikirim ke jurnal
-Sedang ditelaah
-Sedang direvisi
-Revisi sudah dikirim ulang
-Sudah diterima
-Sudah terbit
* Jika masih ada artikel ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.
2. BUKU AJAR
Buku ke-1
Judul : Buku Panduan Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Siswa Sadar Hukum Edisi:
Hukum Berlalu Linas
Penulis : Gialdah Tapiansari Batubara dan Firdaus Arifin
Penerbit : Jika masih ada buku ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

3. PEMBICARA PADA PERTEMUAN ILMIAH (SEMINAR/SIMPOSIUM)
Nasional
Internasional
Judul Makalah
Model Pendidikan Hukum Dalam
Mewujudkan Siswa Sadar Hukum dalam
Perspektif Kepentingan Yang Terbaik
Bagi Anak
Nama Pertemuan Ilmiah
Seminar Lokal Hasil Penelitian
Tempat Pelaksanaan
Ruang Eksekutif Fakultas Hukum Unpas
Waktu Pelaksanaan
30 Oktober 2017
-Draf makalah
-Sudah dikirim
-Sedang direview
-Sudah dilaksanakan
Jika masih ada pertemuan ilmiah ke 2 dan seterusnyauraikan pada lembar tambahan.
4. SEBAGAI PEMBICARA KUNCI (KEYNOTE SPEAKER)
Nasional
-Bukti undangan dari Panitia
-Judul makalah
-Penulis
-Penyelenggara
-Waktu Pelaksanaan
-Tempat Pelaksanaan
-Draf makalah
-Sudah dikirim
-Sedang direview
-Sudah dilaksanakan

Internasional

Jika masih ada undangan ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.
5. UNDANGAN SEBAGAI VISITING SCIENTIST PADA PERGURUAN TINGGI
LAIN
Nasional
Internasional
-Bukti undangan
-Perguruan tinggi pengundang
-Lama kegiatan
-Kegiatan penting yang dilakukan

Jika masih ada undangan ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

6. CAPAIAN LUARAN LAINNYA
HKI
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
REKAYASA SOSIAL
JEJARING KERJA SAMA

PENGHARGAAN

(Uraikan status kemajuan mulai dari pengajuan
sampai “granted”)
(Uraikan siapa masyarakat pengguna teknologi yang
dimaksud)
(Uraikan kebijakan publik yang sedang atau sudah
dapat diubah
(Uraikan kapan jejaring dibentuk dan kegiatannya
sampai saat
ini, baik antar peneliti maupun antarlembaga)
(Uraikan penghargaan yang diterima sebagai peneliti,
baik dari pemerintah atau asosiasi profesi)

LAINNYA (Tuliskan)
Jika luaran yang direncanakan tidak tercapai, uraikan alasannya:
Jurnal sudah diterima, hanya saja belum bisa diterbitkan karena artikel jurnal baru
diterbitkan pada Oktober 2018 berdasarkan surat keterangan yang peneliti terima dari
Litigasi. Buku belum diterbitkan mengingat masih memerlukan beberapa penyempurnaan,
target peneliti terkait luaran penelitian berupa buku adalah tahun rencana penyelesaiannya
tahun 2020sesuai sebagaimana telah peneliti cantumkan sebelumnya dalam identitas dan
uraian umum pada proposal penelitian ini.

