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Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan

Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini merupakan buku pegangan  dalam 
proses pembelajaran. Buku ini banyak sekali manfaatnya bagi peserta didik dan guru. Bagi 
peserta didik, buku ini akan mengantarkan mereka memperoleh wawasan yang diperlukan 
untuk menjadi warga negara yang baik. Sedangkan bagi guru, buku ini dapat dijadikan sebagai 
panduan dalam melaksanaan proses pembelajaran baik di dalam maupun di lingkungan 
sekolah.

Buku ini dikemas secara sistematis dan menarik serta ditujukan untuk meningkatkan kreati�tas 
peserta didik. Bahasa yang dipergunakan merupakan bahasa yang mudah dipahami oleh 
peserta didik. Dengan kata lain, bahasa yang dipergunakan bukanlah bahasa yang kaku, tetapi 
bahasa yang �eksibel serta bersahabat dengan kalian.

Buku ini ditunjang dengan kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama 
semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk 
hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat 
manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua 
potensi peserta didik agar memiliki kompetensi yang diharapkan. 

Lebih lanjut, strategi pembelajaran di buku ini diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian 
kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar setiap individu mampu 
menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Pada gilirannya mereka diharapkan menjadi 
komponen penting untuk mewujudkan masyarakat belajar. Kualitas lain yang dikembangkan 
kurikulum dan harus terealisasikan dalam proses pembelajaran antara lain kreativitas, 
kemandirian, kerja sama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan kecakapan hidup 
peserta didik guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa.

Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum maka kegiatan 
pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang (1) berpusat pada peserta didik, (2) 
mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan 
menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan 
pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode 
pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, e�sien, dan bermakna. Oleh karena itu, 
guru memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan mengembangkan suasana belajar yang 
memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka sendiri, 
menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru 
mengembangkan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk meniti anak tangga yang 
membawa peserta didik ke pemahaman yang lebih tinggi, yang semula dilakukan dengan 
bantuan guru tetapi semakin lama semakin mandiri. Bagi peserta didik, pembelajaran harus 
bergeser dari “diberi tahu” menjadi “aktif mencari tahu”.

Dengan demikian, buku siswa ini memfokuskan pada pembentukan warga negara yang 
memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara 
Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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