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CIVICS 
 
 
 
Etimologi 

Menurut asal-usul katanya, civics berasal dari kata Latin civis (jenis kata – genus – 
communis generalis: masculinum atau femininum), yang berarti: warga, warganegara, sesama 
warganegara, sesama penduduk, orang setanah air, saudara, bawahan, kawula. Sejajar dengan 
kata itu ada kata lain, yaitu cives (jamak), yang berarti rakyat. 

Dari kata civis terjelma pula kata civicus (genus: adiectum), yang berarti: dari (tentang) 
warganegara, penduduk, rakyat. Dari kata itu dikenal pula kata civilis atau civile yang berarti 
sama. Selanjutnya, kata civis diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi civic (adj), dengan arti: 
mengenai warganegara atau kewarganegaraan. Dari kata itu diturunkan istilah civics (noun 
plural yang diterangkan atau dibentuk sebagai noun single). Di lingkungan ilmu Civics, 
istilah ini timbul sebagai hasil analogi dari istilah politics. 
 
Definisi 
1. Civics (noun single, verb), the study of city government and the duties of citizens. (The 

Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 1954). 
2. Civics (noun, plural, construed as single), the branch of political science that deals with 

civic affairs and the duties and rights of citizenship. (Webster’s New World Dictionary of 
the American Language, 1957). 

3. Civics, the elements of political science or the branch of political science dealing with 
rights and duties of citizens. (Dictionary of Education, 1956). 

4. Civics (noun), the science of the rights and duties of citizenship, esp. as the subject of a 
school course. (A Dictionary of Americanism, 1956). 

5. Civics, the department of political science dealing with rights of citizenship and duties of 
citizens. (Webster’s New Collegiate Dictionary, 1954). 

6. Civics (noun, plural), science of government. (Webster’s New Dictionary). 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa Civics adalah cabang ilmu politik yang khusus 

mempelajari kewarganegaraan dalam segi hak-hak dan kewajiban warganegara yang 
berhubungan dengan pemerintahan. 
 
Civics dalam kerangka ilmu sosial 

Karena subyek sekaligus obyeknya adalah warganegara, maka sebagian tugas Civics 
serupa dengan Sosiologi, yakni menempatkan manusia di tengah peristiwa kemasyarakatan, 
tetapi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
� Manusia merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan negara; 
� Di dalam sejarah perkembangan kemasyarakatan, manusia adalah pendukung utama 

kebudayaan. 
Manusia sebagai unsur terpenting di antara unsur-unsur lainnya tidak saja tampak dalam 

sejarah, melainkan juga dalam tata kehidupan masa kini. Tanda-tanda khusus yang 
membedakan manusia dari unsur lainnya ialah: 
a) Manusia adalah organ yang hidup, berpikir dan selalu terikat sebagai anggota/ 

warganegara suatu negara. Semua orang memiliki tanda kewarganegaraan tertentu 
(mereka yang karena suatu hal berstatus tanpa kewarganegaraan – stateless – tak termasuk 
dalam pembicaraan ini); 
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b) Manusia sebagai warganegara melaksanakan kedaulatan negara. Dalam hal ini, negara 
memegang monopoli kekuasaan terhadap bentuk-bentuk kemasyarakatan. Warganegara 
melaksanakan syarat-syarat penghidupan umum yang bersifat lahiriah dan menentukan 
serta mempertahankan garis-garis besar kewajiban-kewajiban kemasyarakatan. 
Sebagai ilmu, Civics membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lain untuk dapat melaksanakan 

tugasnya. Selain itu, terdapat sejumlah ilmu lain yang bersama-sama ‘melahirkan’ Civics: 
Ilmu Pembentuk 
a) Ilmu Politik, ialah ilmu yang menyelidiki dan mempelajari negara dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang berkaitan dengan negara. 
b) Sejarah Teori-teori Kenegaraan, ialah ilmu yang menyelidiki sejarah perkembangan 

negara-negara pada umumnya dalam praktik kenegaraan. 
c) Sejarah Teori-teori Politik, yaitu ilmu yang menyelidiki fungsi serta kehidupan yang 

berlangsung dalam negara-negara berdasarkan teori-teori yang dikemukakan para ahli 
negara. 

Ilmu Bantu 
a) Hukum Tata Negara, memberikan sistem norma-norma hukum yang mengatur bentuk-

bentuk negara, tugas, susunan dan kekuasaan alat-alat perlengkapan negara dalam 
hubungan yang satu dengan lainnya. 

b) Hukum Antarbangsa, untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang cara yang 
dipergunakan oleh bangsa-bangsa di dunia dalam pergaulan politik. 

c) Ilmu Negara Umum, yang menyelidiki negara pada umumnya. 
d) Filsafat Hukum, membantu memikirkan dan menyelami masalah-masalah hukum secara 

radikal dan menurut sistem tertentu. 
e) Sejarah, memberikan gambaran-gambaran yang nyata tentang sistem politik yang dianut 

setiap negara dengan pandangan-pandangan khususnya. 
f) Ilmu Jiwa Sosial, menginformasikan kehendak-kehendak sosial masyarakat. 
g) Ekonomi, membantu menunjukkan pentingnya aspek ekonomi terhadap tata kehidupan 

bermasyarakat, seperti tampak pada setiap tindakan politik yang berdampak ekonomis. 
Demikian pula struktur perekonomian suatu masyarakat dapat memengaruhi lembaga-
lembaga politik. 

 

 
 
Civics sebagai ilmu praktis 

Sebagai ilmu kemasyarakatan, mempelajari masalah hak dan kewajiban warganegara yang 
nyata ada dalam masyarakat, Civics bersifat praktis. Hak dan kewajiban itu meliputi sifat 
hakikatnya, dasar landasannya, proses berlangsungnya, luas lingkupnya serta hasil-hasil dan 
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akibatnya. Hak dan kewajiban – sebagai konsep fundamental Civics – itu bukanlah hak dan 
kewajiban segolongan warganegara saja dan dipaksakan untuk tidak dimiliki pula oleh 
warganegara lainnya. Dengan kata lain, hak dan kewajiban itu melekat pada seluruh 
warganegara suatu negara tertentu. 

Maka penting sekali peranan etika atau dasar-dasar susila serta pengaruh cita-cita. 
Pernyataan tentang sumber-sumber atau asal-usul hak dan kewajiban warganegara serta 
tujuan-tujuan pemilikan hak yang bersifat wajib bagi seorang warganegara sama pentingnya 
dengan analisis tentang pembinaan dan penggunaan hak dan kewajiban itu sendiri. Semakin 
jelaslah bahwa dalam ruang lingkup dan kewajiban warganegara yang luas itu, obyek Civics 
adalah usaha-usaha memperoleh kesadaran dan mempertahankan hak dan kewajiban, 
penggunaan hak dan kewajiban atau usaha-usaha yang akan menghambat penggunaan hak 
dan kewajiban itu. 
 
Pembidangan Civics 
Pembidangan berdasarkan subyek kurikulum: 
1. Civics, istilah umum dengan pengertian sebagai salah satu cabang ilmu sosial. 
2. Pengantar Civics, yaitu Civics dengan uraian umum yang berdasar pada metodologi 

tertentu, misalnya definisi, ilmu-ilmu bantu, esensi, sejarah perkembangan, obyek, tujuan, 
guna, kedudukan, permasalahan dan sebagainya. 

3. Teaching of Civics, yang memberikan penjelasan tentang cara-cara menyajikan Civics di 
sekolah-sekolah. 

4. Special/ Vocational Civics, yaitu suatu bentuk pelajaran Civics yang diberikan kepada 
siswa-siswa di sekolah kejuruan (di Indonesia, pelajaran Civics di sekolah kejuruan sama 
dengan dengan pelajaran Civics di sekolah umum). Isinya meliputi: 
a) hak, kewajiban dan tanggung jawab warganegara di dalam masa pembangunan; 
b) peranan dan usaha-usaha warganegara dalam bidang-bidang/ lingkungan pekerjaannya 

untuk melaksanakan program-program pemerintah; 
c) tugas-tugas warganegara dalam bidang-bidang ekonomi, pertanian, perdagangan, 

pengangkutan, teknik, keguruan dan sebagainya, sejajar dengan corak sekolah yang 
bersangkutan. 

Pembidangan berdasarkan materi/ bahan: 
1. Civics, Citizenship Education (Pendidikan Kewarganegaraan) 

a) Peranan warganegara dalam negara demokrasi; 
b) Hak dan kewajiban yang berkenaan dengan kewarganegaraan; 
c) Tanggung jawab yang berkenaan dengan kewarganegaraan; 
d) Warganegara dan hukum; 
e) Contemporary affairs dan politik pemerintah serta tindakan-tindakannya; 
f) Kecakapan dan sikap mental yang berkenaan dengan kewarganegaraan; 
g) Disiplin warganegara. 

2. Civics, Government (Civics yang berhubungan dengan pemerintahan atau Process of 
Government): 
a) Teori dan latar belakang pemerintahan demokrasi; 
b) Pertanggungjawaban pemerintah; 
c) Kesejahteraan lahir dan batin; 
d) Keadilan; 
e) Kemerdekaan; 
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f) Proses pemerintahan; 
g) Peranan warganegara dalam proses pemerintahan. 

3. Civics, Community (Civics yang berhubungan dengan kemasyarakatan dalam arti luas): 
a) Proses pemerintahan (persamaan dasar dan tujuan akhir, struktur dan fungsi, ideologi 

dan problem, hukum dan administrasi); 
b) Kesejahteraan (atas dasar konsep nasionalisme dan kedaulatan, fungsi pemerintah 

untuk kesejahteraan). 
4. Civics, Democracy (Problems of Democracy): 

a) Demokrasi sebagai ideologi; 
b) Demokrasi sebagai sikap hidup dalam arti teoritis, pengertian individu, orang 

diciptakan sama, dapat menentukan nasibnya sendiri, mencari kebenaran dan keadilan, 
pentingnya kerjasama, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, dan 
sebagainya; 

c) Demokrasi sebagai mekanisme pemerintahan yang nyata dalam tindakan atau dalam 
praktik kehidupan (demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dalam praktik); 

d) Dua tingkat tindakan demokrasi (pemilihan umum dan pertanggungjawaban wakil-
wakil rakyat di lembaga-lembaga perwakilan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
berdasarkan kehendak rakyat); 

e) Lima unsur tindakan yang memainkan peranan penting di dalam demokrasi modern 
(kewarganegaraan, hak untuk bersuara, sistem pemilihan, partai-partai politik, 
kelompok-kelompok atau golongan-golongan dalam masyarakat). 

5) Civics, Social Economic and Political Democracy, Civics yang berhubungan dengan 
demokrasi sosial, demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. 

 
Pembidangan lebih lanjut 

Pembidangan subyek Civics dalam kurikulum dapat dilanjutkan dengan beberapa 
pertimbangan psikologis, kebutuhan atau disesuaikan dengan masa tertentu. Misalnya, bagi 
siswa di sekolah dasar, mulai dari kelas terendah disajikan Civics yang ditekankan pada 
pelajaran moral, meliputi: 
a) respect (rasa hormat) kepada penguasa, pemimpin, orang tua, guru, dsb.; 
b) fair play (watak ksatria); 
c) tolerant (sabar) dalam arti menghargai pendapat orang lain; 
d) interdependent (ketergantungan) dalam pengertian saling bergantung menurut alam 

hubungan-hubungan kemanusiaan. Pada kelas-kelas yang lebih tinggi ditambahkan 
permasalahan yang melingkupi alam hidupnya. 

 
Civics di Indonesia 

Pelaksanaan pendidikan/ pembelajaran Civics atau ilmu Kewarganegaraan di sekolah-
sekolah dasar dan lanjutan didasarkan pada Surat Keputusan Menteri P dan K No.2/1966 
tertanggal 1 Januari 1966 tentang petunjuk buku-buku tertentu sebagai pegangan dalam hal 
bahan pelajaran Kewarganegaraan. Isi keputusan tersebut ialah pelarangan penggunaan buku-
buku Civics karangan Soepardo dkk. dan Sumardjo. 

Keputusan itu kemudian dicabut dengan Surat Keputusan Menteri P dan K No.31/1967 
tertanggal 28 Juni 1967 sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPRS No.XXXVI/MPRS/67 
dalam bidang pendidikan. 

Isi keputusan itu adalah petunjuk pegangan para guru dalam hal bahan pelajaran 
Kewarganegaraan yang meliputi: a) Pancasila; b) Undang-Undang Dasar 1945; c) Ketetapan-
ketetapan MPRS tahun 1966 dan 1967; d) Pengetahuan umum mengenai PBB. Keputusan itu 
kemudian ditambah dengan Instruksi Menteri P dan K lewat RRI pada akhir tahun 1967 yang 
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berpokok pada penambahan materi Civics sebagai berikut: a) Orde Baru; b) Sejarah 
Kebangsaan; c) Hak-hak Azasi Manusia. 

Dalam pelaksanaan awalnya, materi Civics sangat bergantung pada kreativitas para guru 
dan instruksi pemerintah setempat. Karena itu pula, pengertian Civics di Sekolah Dasar dan 
Sekolah Lanjutan memiliki arti yang berbeda kendati materi Civics bersifat instruktif dengan 
pengurangan atau penambahan (pengubahan) yang disesuaikan dengan tahap-tahap 
kemampuan siswa. Sebagai contoh dikemukakan arti dan tujuan Civics seperti tercantum di 
dalam buku-buku pelajaran yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: 
a) “Kewargaan Negara adalah kesadaran hidup bernegara dengan status sebagai penanggung 

hak dan kewajiban berdasarkan kaidah-kaidah yang hidup dan berlaku, sesuai dengan 
ruang, tempat dan waktu.” (N. Soetjiono, B.Sc. Kewargaan Negara untuk Sekolah Dasar); 

b) “... Civics atau Kewargaan Negara menimbulkan kesadaran akan tugas berat yang kita 
seluruhnya sebagai bangsa menghadapinya. Setelah diketahui sebab musabab dari 
keadaan negara dan bangsa kita dewasa ini, mudah-mudahan tergugahlah semangat  dan 
hasrat anak-anak didik kita untuk belajar lebih baik, agar mereka kelak dapat 
menyumbangkan tenaganya kepada pembangunan masyarakat baru yang lebih adil dan 
lebih sempurna ... Maksud pelajaran Civics di sekolah dasar ialah menanamkan 
patriotisme dan kesadaran bernegara kepada anak-anak.” (R.M.H. Pringgokusumo, Civics 
untuk Sekolah Dasar); 

c) “Pendidikan Kewargaan Negara termasuk pendidikan etika dan merupakan bagian yang 
integral dari pendidikan manusia paripurna, yakni sebagai proses pembinaan jiwa dan 
moral berdasarkan Pancasila.” (Drs. J. Larope dkk., Ilmu Kewargaan Negara); 

d) “Ajaran yang berhubungan dengan pembentukan warga negara sejati yang sesuai dengan 
filsafat bangsanya itu, dinamakan pelajaran Kewargaan Negara atau dalam bahasa 
asingnya Civics.” (Mardoyo, SH cs., Kewargaan Negara). 

 
Dari kutipan-kutipan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal berikut: 
1) Esensi atau pokok hakikat Civics: 

a) Civics adalah salah satu bentuk pelajaran di dalam kurikulum yang diajarkan di 
sekolah-sekolah umum (SD, SMP, SMA) maupun sekolah-sekolah kejuruan (SMK, 
dulu: SMEA, SPG, STM, dsb.). 

b) Civics adalah pelajaran moral yang diberikan kepada peserta didik dengan tujuan 
pengembangan akan kesadaran sebagai warganegara. 

c) Materi atau matapelajaran Civics, baik yang bersifat ideologi maupun rasional, 
ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (dulu: Menteri P dan 
K). 

2) Terminologi atau istilah Civics: 
a) Civics; 
b) Kewargaan Negara; 
c) Ilmu Kewargaan Negara; 
d) Dasar Kewargaan Negara; 
e) Pendidikan Kewargaan Negara. 

3) Definisi Civics 
Pada dasarnya, Civics adalah ajaran yang berhubungan dengan pembentukan warganegara 
sejati yang sesuai dengan filsafat bangsa (dhi. Pancasila). Termasuk di dalamnya masalah: 
a) Obyek : warganegara 
b) Tujuan : membentuk warganegara yang bermoral, patriot, sadar bernegara atas dasar 

filsafat Pancasila 
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c) Guna : menumbuhkembangkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai 
warganegara untuk pembangunan masyarakat baru Indonesia. 

 

 
 
Pada umumnya para guru memberikan arti yang amat umum tentang Civics, yaitu sebagai 

pelajaran tentang kewarganegaraan atau citizenship dan bukan sebagai suatu subyek atau 
pokok bahasan yang bersifat keilmuan. Pengertian umum itu pada kenyataannya mengarah 
pada ajaran untuk hidup menurut petunjuk-petunjuk yang baik. Kekaburan ini adalah salah 
satu akibat dari kecenderungan bahwa Civics sekadar pelajaran warisan dari masa lalu, 
dengan pengubahan besar-besaran terhadap materinya, yakni pidato-pidato kenegaraan 
Presiden (state-papers) seabgai ajaran (doktrin). Dalam perkembangannya hingga kini pun, 
watak doktrinnya masih tampak jelas. Penjelasan suatu topik atau rumus umum hanya sampai 
pada pengertian dasar, tanpa melengkapinya dengan masalah-masalah sosio-politik yang 
nyata ada di dalam masyarakat. 

Hal itu terjadi karena masalah politik – minimal sebelum era reformasi – terlalu peka di 
Indonesia. Tentang Pancasila, misalnya, sebagai materi yang tergolong ideologis, umumnya 
hanya dibahas sampai pada pengertian dasarnya, yaitu tentang latar belakang atau sejarah, 
pengertian dan harapan-harapannya. Pertanyaan yang bermanfaat ialah bukan hanya 
‘bagaimana’ pengertian Pancasila itu, melainkan juga harus dilanjutkan dengan ‘mengapa’ 
kita harus mengerti tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada tahap ini, berarti pelajaran menginjak tahap ‘Pancasila dalam praktik’. Untuk 
melengkapinya, perlu disajikan tindakan hidup yang dijiwai Pancasila itu. Sama halnya 
dengan materi yang bersifat rasional, misalnya tentang hubungan internasional dan PBB. 
Melaksanakan pembelajaran tentang PBB dengan memberikan penjelasan tentang bentuk-
bentuk cara kerjsa dalam tindakannya untuk menyelenggarakan perdamaian dunia, misalnya, 
amatlah penting. Tetapi akan menjadi lebih penting lagi jika dilengkapi dengan penjelasan 
tentang ‘mengapa’ PBB menyelenggarakan tindakan-tindakan nyata dalam rangka kehidupan 
internasional. Usaha ini dimaksudkan untuk melengkapi penghayatan peserta didik dalam 
mengenal lingkungan secara lebih baik dan meluaskan pandangannya terhadap dunia serta 
adanya usaha-usaha yang mendorong perwujudan tata kehidupan yang damai dan sejahtera. 
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Menyinggung dan melengkapi pembicaraan Civics di Indonesia sebagai subyek dalam 
kurikulum, mata pelajaran ini memiliki hal-hal unik dan spesifik, yakni esensinya merupakan 
doktrin atau ajaran yang berdasarkan disiplin pelajaran lainnya, baik yang bersifat ideologis  
(Filsafat Pancasila, etika, dsb.) maupun yang rasional (Tata Negara, Hukum, Sejarah, dsb.). 

Dalam pelaksanaannya, pendidikan/ pembelajaran Civics mencerminkan proses yang 
berbeda-beda. Sebagai pelajaran, Civics disajikan dalam bentuk dan sifat yang condong ke 
arah pelajaran teoritis (verbalisme), dengan dasar disiplin ilmu Sejarah, Tata Hukum, dan Tata 
Negara. Tak jarang Civics disajikan dalam bentuk deskripsi dari ketiga mata pelajaran 
tersebut, teristimewa tentang susunan dan fungsi lembaga-lembaga negara. Penyajian 
stereotip (pelukisan bentuk) yang lazim dan tradisional itu hanya menolong peserta didik 
setengah jalan ke arah pengertian atau mendorong mereka ke dalam suatu pelajaran yang tak 
pernah tuntas dimengerti dan sekadar untuk dihafalkan. Secara mudah dapat digambarkan 
siswa harus tahu apa itu  hutan, tetapi ia mestinya juga mengerti bahwa hutan terdiri dari 
bagian-bagian yang disebut pepohonan yang bermacam-macam jenisnya. 

Civics sebagai salah satu matapelajaran di SMA – sekadar contoh – sedapat mungkin 
berdasarkan suatu generalisasi yang pasti dan diarahkan kepada perkembangan ilmu itu 
sendiri, serta kecakapan dan sikap mental peserta didik. Misalnya, generalisasi itu diambil 
dari salah satu facet (bidang) Civics – “Demokrasi Pancasila dalam teori dan praktik”. 
Demokrasi Pancasila adalah ideologi kita yang harus diselamatkan oleh masyarakat bangsa 
kita pula. Bila ini telah dipahami dan dihayati, ideologi itu dapat diberi pengertian yang 
tertentu batas-batasnya. Dalam proses pembelajaran, pengertian teoritis itu dihubungkan 
dengan kenyataan-kenyataan hidup yang ada dalam masyarakat, yakni tentang kehidupan 
demokratis antara pemerintah dan rakyat, tentang keluwesan sistem pemerintahan terhadap 
peristiwa-peristiwa aktual yang menyangkut politik pemerintahan dan tindakan-tindakannya. 
Peranan siswa dalam proses ini ialah keharusan bagi mereka untuk memiliki kecakapan 
konsiderasi (mempertimbangkan) secara kritis dan mengadakan evaluasi (penilaian) terhadap 
masalah-masalah pemerintahan serta kecakapan watak – self-discipline – dalam ideologi 
tersebut atas dasar harga diri dan kekuatan atau kemampuan peserta didik sendiri. 

Agar proses pembelajaran itu lebih hidup, ada beberapa cara dapat ditempuh, misalnya: 
study-trip ke lembaga-lembaga negara dengan penjelasan singkat sebelum kunjungan itu 
dilaksanakan, studi pustaka, observasi, studi masalah sosial (ipoleksosbudhankam). Hasil 
yang diharapkan ialah: peserta didik akan mengerti tentang realitas di hadapan semua ideal 
teoritis yang bersifat indoktrinasi belaka. 


