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Tinjauan Mata Kuliah

P

endidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan kebangsaan dan
nasionalisme dengan menitikberatkan pada kemampuan penalaran ilmiah
yang kognitif dan efektif serta untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan
bernegara secara rasional, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang
komprehensif, bersikap berpikir dan berperilaku komprehensif, serta
bertanggung jawab kepada bangsa dan negara.
Pembahasan Buku Materi Pokok (BMP) Pendidikan Kewarganegaraan ini
dibagi menjadi 9 (sembilan) modul. Pada Modul 1 (Satu) dijelaskan tentang
landasan, ruang lingkup serta tujuan dan kompetensi Pendidikan
Kewarganegaraan.
Pada Modul 2 (Dua) akan dipelajari konsep dan teori Wawasan Nusantara
sebagai geopolitik Indonesia, antara lain pembahasan tentang pengertian,
faktor-faktor yang memengaruhi Wawasan Nusantara, hakikat dan unsurunsur dasar Wawasan Nusantara, serta implementasi Wawasan Nusantara
sebagai geopolitik Indonesia.
Pada Modul 3 (Tiga) akan dijelaskan tentang teori dan konsep Ketahanan
Nasional dan Geostrategi Indonesia yang meliputi pembahasan tentang
pengertian geostrategi, asas dan ciri Ketahanan Nasional Indonesia, serta
pendekatan Asta Gatra perwujudan Ketahanan Nasional. Pada Modul 3 ini
juga dilengkapi dengan video mengenai Ketahanan dan Geostrategi sebagai
bahan pendukung pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan terkait
Ketahanan dan Geostrategi.
Pada Modul 4 (Empat) akan dijelaskan konsep Integrasi Nasional yang
terdiri atas pembahasan tentang pengertian Integrasi Nasional, esensi Integrasi
Nasional, serta keterkaitan Integrasi Nasional dengan permasalahan
globalisasi, multikulturalisme, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pada Modul 4 ini juga dilengkapi dengan video
mengenai Integrasi Nasional sebagai bahan pendukung pembelajaran dalam
meningkatkan pengetahuan mengenai Integrasi Nasional.
Pada Modul 5 (Lima) ini Anda akan mendapatkan penjelasan mengenai
Identitas Nasional Indonesia yang meliputi pembahasan tentang pengertian
Identitas Nasional, wujud-wujud Identitas Nasional, isi arti sila-sila Pancasila,
serta kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa
Indonesia. Pada Modul 5 ini juga dilengkapi dengan video mengenai Identitas
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Nasional sebagai bahan pendukung pembelajaran dalam meningkatkan
pengetahuan mengenai Identitas Nasional.
Pada Modul 6 (Enam) akan dijelaskan tentang hak dan kewajiban warga
negara yang meliputi pembahasan tentang pengertian hak dan kewajiban,
landasan filosofis hak dan kewajiban warga negara, macam-macam hak warga
negara, serta harmoni hak dan kewajiban warga negara.
Pada Modul 7 (Tujuh) akan dijelaskan tentang konsep dan pelaksanaan
demokrasi Pancasila di Indonesia yang meliputi pembahasan tentang
pengertian demokrasi, prinsip-prinsip umum demokrasi, bentuk-bentuk
demokrasi, serta pokok-pokok pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia.
Pada Modul 8 (Delapan) akan dijelaskan tentang konsep negara dan
konstitusi Indonesia yang terdiri atas pembahasan tentang pengertian negara
serta perangkat hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia.
Terakhir, pada Modul 9 (Sembilan) akan didiskusikan tentang Otonomi
Daerah serta Good and Clean Governance yang meliputi pembahasan tentang
pengertian Otonomi Daerah, pengertian Good and Clean Governance, prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan hambatan-hambatan dalam
upaya pencegahan korupsi dan perwujudan cita-cita nasional. Pada Modul 9
ini juga dilengkapi dengan video mengenai pemahaman Otonomi Daerah serta
Good and Clean Governance sebagai bahan pendukung pembelajaran dalam
meningkatkan pengetahuan mengenai Otonomi Daerah serta Good and Clean
Governance.
Untuk meningkatkan pemahaman Anda dalam mempelajari mata kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan, beberapa video yang melengkapi Buku Materi
Pokok (BMP) ini adalah sebagai berikut.
No.
1

2

Nomor dan
Judul Modul
Modul 3
Ketahanan
Nasional dan
Geostrategi
Modul 4
Integrasi
Nasional

Link Video
https://www.youtube.com/watch?v=gVxZIPctZnQ
(Ketahanan nasional 1)
https://www.youtube.com/watch?v=RsNBm8fdCNs
(Geostrategi)
https://www.youtube.com/watch?v=AMxaGdussYs
(Integrasi Nasional 1)
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No.
3

4

Nomor dan
Judul Modul
Modul 5
Identitas
Nasional
Modul 9
Otonomi
Daerah serta
Good and
Clean
Government

Link Video
https://www.youtube.com/watch?v=z1uNyB2vVQ8
(Identitas Nasional)
https://www.youtube.com/watch?v=amVnunUj0TI
(Otonomi Daerah)
https://www.youtube.com/watch?v=EoFV3Rte70g
(Good Governance 1)
https://www.youtube.com/watch?v=acuItIZnvqk
(Good Governance 2)
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No
Judul modul
Modul
1
Pengantar
pendidikan
1

Link Video

Ket Materi Modul

kewarganegaraan
Modul 2 Wawasan Nusantara dan Geopolitik

Modul 3 Ketahanan Nasional dan Geostrategi

2

Modul 4 Integrasi Nasional

https://www.youtube.com/watch?v=RsNBm8fdCNs

Video terkait Ketahanan nasional
Geostrategi
(video bisa didijadikan satu)

https://www.youtube.com/watch?v=FI74LXU8SrY

https://www.youtube.com/watch?v=UciwrEsFOe8 ( video 2)
https://www.youtube.com/watch?v=AMxaGdussYs (video2)

Video terkait Integrasi Nasional (video
2 /bisa dijadikan satu)

https://www.youtube.com/watch?v=IiLE8Q2AyRw (video 3)

Video terkait dengan materi Identitas
Nasional ( Video3) Bisa dijadikan satu

Modul 5 Identitas Nasional

https://www.youtube.com/watch?v=DLCEZgvikfs

3

Modul 7 Konsep Demokrasi Indonesia

Modul 8 Negara dan Konstitusi

Modul 9 Otonomi Daerah
Serta Good and Clean Government

https://www.youtube.com/watch?v=amVnunUj0TI ( video 5 )
https://www.youtube.com/watch?v=X6MCeMmMXKs

(Video 5) Terkait dengan otonomi
daerah dan good government (video
bisa dijadikan satu.)

Semua Video bersumber dari Youtube,
jika sesuai prosedur video bisa
disesuaikan/ edit durasi waktu/ isi
sesuai kebutuhan. Terimaksih.
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