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Laporan Evaluasi Pemahaman Materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada 
Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  

bagi Aktivis Institut Leimena 
 
A. Latar Belakang 

Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi 
dalam mengawal konstitusi (peran sebagai the guardian of constitution). Beriringan dengan fungsi 
tersebut, Mahkamah juga berfungsi dalam melindungi hak asasi manusia (the protector of the 
human rights) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the constitutional 
citizen’s rights) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.  

Sebagai konsekuensi dari wewenang dan fungsinya tersebut di atas, MK memiliki 
tanggungjawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi 
dan hak-hak konstitusional warga negara. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai dasar (core 
value) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pemahaman tentang nilai dasar yang dijabarkan 
sebagai nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas 
keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi nasional. Masyarakat 
akan semakin menyadari bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam 
mencapai cita-cita kemerdekaannya. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang harus senantiasa 
dijaga agar tetap menjadi open and living ideology. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki nilai 
dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis guna menjaga 
dan melestarikan nilai dasar Pancasila dan perwujudannya dalam nilai instrumental dan nilai 
praksis seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat bangsa Indonesia.  

Sejalan dengan tujuan Mahkamah Konstitusi tersebut, adapun Institut Leimena sebagai 
lembaga non-profit yang mengkaji berbagai kebijakan dan permasalahan publik yang berkembang 
untuk ikut mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, serta memfasilitasi 
implementasi program-program strategis yang relevan di tengah masyarakat. Lembaga tersebut 
turut membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama seluruh rakyat Indonesia, melalui 
sumbangan pemikiran, kajian, dan program-program lainnya yang sesuai dengan semangat dan 
nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 untuk mencapai cita-cita proklamasi 
kemerdekaan Indonesia. Sumbangan pemikiran dan program-program tersebut terutama ditujukan 
untuk pejabat pemerintahan terkait (legislatif, eksekutif, yudikatif) baik pusat maupun daerah, 
media, akademisi, gereja dan lembaga keagamaan lainnya, serta berbagai kalangan yang ikut 
mempengaruhi permasalahan publik yang dihadapi. Sehingga dibentuklah sebuah kerjasama dalam 
melaksanakan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Institut Leimena. 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut, Pusdik Pancasila dan Konstitusi bermaksud 
untuk melaksanakan evaluasi tentang program pendidikan yang telah dijalankan selama ini. Lebih 
spesifik lagi, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman hak konstitusional 
warga negara pada peserta pendidikan yang telah memperoleh pendidikan di Pusdik Pancasila dan 
Konstitusi. 
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Hipotesis awal dalam pengukuran pemahaman mengenai materi Pendidikan Pancasila dan 
Konstitusi adalah bahwa materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat meningkatkan 
pemahaman peserta akan Pancasila dan Konstitusi. 

B. Karakteristik Peserta 

Peserta Sosialisasi merupakan Akademisi yang dihimpun oleh Institut Leimena. Jumlah 
keseluruhan peserta sebanyak 135 peserta. Peserta berlatar belakang Sarjana mendominasi 
dengan pesentase sebanyak 53 % peserta. Peserta berlatar belakang Magister menempati 
urutan kedua sebanyak 32 %. Peserta berlatar belakang Doktoral sebanyak 6 %, sisanya 
merupakan peserta dengan latar belakang SMA dan Diploma III. 

Peserta dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada peserta berjenis kelamin 
perempuan. Adapun jumlah laki-laki dalam Sosialisasi ini sebanyak 73 % dan jumlah peserta 
dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 37 %. 

Dari keseluruhan peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi, sebanyak 130 peserta yang 
mengerjakan soal pretest. Lima peserta tidak bisa diidentifikasi keabsahannya, hal ini 
disebabkan karena peserta tidak mengisi identitas dengan semestinya. 

Sedangkan peserta yang mengerjakan soal posttest sebanyak 114 peserta. Tersisa 8 lembar 
jawaban dengan identitas kosong dan 6 peserta lainnya tidak mengumpulkan lembar jawaban 
posttest. 

C. Materi Pendidikan 

Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aktivis Institut Leimena 
diselenggarakan selam 3 (tiga) hari dengan penyampaian materi sebanyak 6 (enam) materi 
diklat sebagai berikut : 

1. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI 
2. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia 
3. Negara Hukum dan Demokrasi 
4. Pancasila dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara 
5. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang 
6. Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
 

D. Pengumpulan Data 

Pengukuran pemahaman materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada peserta Aktivis 
Institut Leimena menggunakan metode Pretest dan Posttest. Soal Pretest dan Posttest disusun 
berdasarkan materi utama Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang terdiri dari 5 (lima) 
pokok materi diklat sebagai berikut : 

1. Pancasila 
2. Konstitusi dan Konstitusionalisme 
3. Negara Hukum dan Konstitusi 
4. Sistem Pemerintahan Negara 
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5. Mahkamah Konstitusi 

Adapun konsep instrument (soal Pretest dan Posttest) yang disusun berdasarkan materi 
tersebut terdiri dari beberapa komposisi yang digambarkan dalam Tabel 1. Komposisi 
Instrumen Pretest dan Posttest .(Lampiran 1) 

E. Analisis Data 

Penghitungan skor pretest dan posttest menggunakan analisa T Hitung dengan signifikansi 0,05 
yang berarti bahwa tingkat kepercayaan untuk memperoleh kebenaran dalam pengukuran 
adalah 95 %. Untuk mengetahui signifikansi hasil analisa menggunakan perbandingan antara 
hasil T Hitung dengan T Tabel. Jumlah responden yang bisa dianalisa sejumlah 114 (N), 
sehingga df (N-1) adalah 113. T Tabel untuk df (113) menunjukkan nilai 1,658. Hasil analisa T 
Hitung untuk df (113) diperoleh nilai 13,214. Apabila dibandingkan, terlihat bahwa nilai T 
Hitung (13,214) jauh melebihi T Tabel (1,658). Hal itu berarti bahwa ada peningkatan 
pemahaman peserta terhadap materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dari sebelum 
Pendidikan dengan sesudah Pendidikan. Dari hasil tersebut tampak bahwa sesuai hasil analisa 
T Hitung, menunjukkan bahwa Hipotesis Awal (H0) diterima. 

Hasil Pretest dan Posttest menunjukkan beberapa temuan terhadap nilai masing-masing 
indikator materi diklat. Berikut analisa hasil Pretest dan Posttest berdasarkan indikator materi 
diklat. 

1. Materi Pancasila  

Materi Pancasila terdiri dari 3 (tiga) indikator, diantaranya adalah Sejarah dan Hakekat 
Pancasila; Konsep, Prinsip, dan Nilai Pancasila; dan Implementasi dan Aktualisasi Pancasila. 
Diantara ketiga indikator tersebut, terdapat 1 soal untuk indikator pertama, sedangkan 
untuk indikator kedua dan ketiga terdapat 2 soal sehingga jumlah soal untuk materi diklat 
sebanyak 5 item. 

Dari total peserta yang mengerjakan soal pretest, yaitu sebanyak 130 orang, sebanyak 
42,77% yang menjawab benar dengan rincian, 51,54 % peserta menjawab benar pada 
indikator 1; 30 % peserta pada indikator 2; 50 % peserta pada indikator 3; 59,23 % peserta 
pada indikator 4; dan 23,08 % peserta pada indikator 5. Hal ini menunjukkan fakta yang 
menarik bahwa tidak ada 50% dari jumlah peserta yang memiliki pemahaman terhadap 
materi Pancasila. 

Hasil posttest yang dikerjakan oleh 114 peserta menunjukkan hasil sebanyak 57,89 % 
menjawab dengan benar. Adapun rincian untuk masing-masing indikator adalah 68,42 % 
peserta menjawab benar pada indikator 1; 45,51% peserta pada indikator 2; 56,14 % 
peserta pada indikator 3; 73,68% pada indikator 4; dan  45,61 % pada indikator 5. Terlihat 
bahwa lebih dari 50% peserta memiliki pemahaman terhadap Pancasila dari hasil 
mengerjakan soal posttest. 

2. Materi Konstitusi dan Konstitusionalisme 
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Materi Konstitusi dan Konstitusionalisme terdiri dari 5 (lima) indikator, diantaranya adalah 
Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme; Sejarah Konstitusi Indonesia; Perkembangan 
Konstitusi; Supremasi Konstitusi; dan UUD 1945. Masing-masing indikator terdapat 1 item 
pertanyaan, sehingga jumlah soal untuk materi Konstitusi dan Konstitusionalisme sebanyak 
5 item. 

Dari total peserta yang mengerjakan soal pretest, yaitu sebanyak 130 orang, sebanyak 44,62 
% yang menjawab benar pada materi diklat Konstitusi dan Konstitusionalisme. Sangat 
sedikit sekali peserta yang menjawab dengan benar pada  indikator Pengertian Konstitusi 
dan Konstitusionalisme, yaitu hanya 2,31 % peserta. Sedangkan pada indikator Sejarah 
Konstitusi Indonesia sebanyak 33,08 % peserta. Terlihat hasil yang cukup besar pada 
indikator Perkembangan Konstitusi, yaitu sebanyak 75,38 % peserta menjawab benar. 
Diikuti pada indikator Supremasi Konstitusi sebanyak 59,23 % peserta. Dan 23,08 % 
peserta menjawab benar pada indikator UUD 1945. 

Hasil posttest yang dikerjakan oleh 114 peserta menunjukkan hasil yang meningkat dari 
pretest, yaitu sebanyak 60,18 % menjawab dengan benar. Adapun rincian untuk masing-
masing indikator adalah 12,28 % dari sebelumnya hanya 2,31 % peserta menjawab benar 
pada indikator Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme; 69,30 % peserta menjawab 
benar pada indikator Sejarah Konstitusi Indonesia; 76,32 % peserta pada indikator 
Perkembangan Konstitusi; 47,37 % pada indikator Supremasi Konstitusi; dan  95,61 % pada 
indikator UUD 1945.  

3. Materi Negara Hukum dan Demokrasi 

Materi Negara Hukum dan Demokrasi terdiri dari 5 (lima) indikator, diantaranya adalah 
Perkembangan konsep negara hukum dan demokrasi; Rule of Law, Rechtstaat, dan Negara 
Hukum Pancasila; Unsur-unsur negara hukum dan negara demokrasi; Pengaturan negara 
hukum dan demokrasi dalam UUD 1945; dan Praktik negara hukum dan demokrasi di 
Indonesia. Masing-masing indikator terdiri dari 1 item pertanyaan, sehingga jumlah soal 
untuk materi diklat Negara Hukum dan Demokrasi sebanyak 5 item. 

Dari total peserta yang mengerjakan soal pretest, yaitu sebanyak 130 orang, hanya 
sebanyak 25,23 % yang menjawab benar dengan rincian, 32,31 % peserta menjawab benar 
pada indikator Perkembangan konsep negara hukum dan demokrasi; 3,85 % peserta pada 
indikator Rule of Law, Rechtstaat, dan Negara Hukum Pancasila; 53,85 % peserta pada 
indikator Unsur-unsur negara hukum dan negara demokrasi; 31,54 % peserta pada 
indikator Pengaturan negara hukum dan demokrasi dalam UUD 1945; dan 4,62 % peserta 
pada indikator Praktik negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Terdapat hasil yang 
menarik pada saat pretest, rata-rata peserta yang menjawab benar jauh di bawah 50 %. 

Terdapat peningkatan terhadap hasil posttest yang dikerjakan oleh 114 peserta 
menunjukkan hasil rata-rata sebanyak 30,18 % menjawab dengan benar. Adapun rincian 
untuk masing-masing indikator adalah 47,37 % peserta menjawab benar pada indikator 
Perkembangan konsep negara hukum dan demokrasi; 7,02 % peserta pada indikator Rule 
of Law, Rechtstaat, dan Negara Hukum Pancasila; 57,89 % peserta pada indikator Unsur-
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unsur negara hukum dan negara demokrasi; 36,84 % pada indikator Pengaturan negara 
hukum dan demokrasi dalam UUD 1945; dan  1,75 % pada indikator Praktik negara hukum 
dan demokrasi di Indonesia. Meskipun ada peningkatan pada rata-rata jumlah peserta yang 
menjawab benar pada materi diklat Negara Hukum dan Demokrasi, tetapi terdapat 1 
indikator yang menunjukkan penurunan, yaitu praktik negara hukum dan demokrasi di 
Indonesia. 

4. Materi Sistem Pemerintahan Negara 

Materi Sistem Pemerintahan Negara terdiri dari 4 (empat) indikator, diantaranya adalah 
Pengertian sistem pemerintahan; Pembagian sistem pemerintahan; Pengertian sistem 
pemerintahan dalam konstitusi di Indonesia; dan Praktek sistem pemerintahan di 
Indonesia. Diantara empat indikator tersebut, terdapat 1 soal untuk indikator Pengertian 
sistem pemerintahan; Pembagian sistem pemerintahan; Pengertian sistem pemerintahan 
dalam konstitusi di Indonesia, sedangkan untuk indikator Praktek sistem pemerintahan di 
Indonesia terdapat 2 item pertanyaan. Jumlah soal untuk materi diklat Sistem 
Pemerintahan Negara sebanyak 5 item. 

Dari total peserta yang mengerjakan soal pretest, yaitu sebanyak 130 orang, sebanyak 26,92 
% yang menjawab benar dengan rincian, 21,54 % peserta menjawab benar pada indikator 
Pengertian sistem pemerintahan; 60 % peserta pada indikator Pembagian sistem 
pemerintahan; 6,92 % peserta pada indikator Pengertian sistem pemerintahan dalam 
konstitusi di Indonesia; 40,77 % peserta pada indikator Praktek sistem pemerintahan di 
Indonesia item pertama; dan 5,38 % peserta pada indikator Praktek sistem pemerintahan 
di Indonesia item kedua. Hal ini menunjukkan fakta yang menarik bahwa jauh kurang dari 
50% dari jumlah peserta yang memiliki pemahaman terhadap materi Sistem Pemerintahan 
Negara. 

Hasil posttest yang dikerjakan oleh 114 peserta menunjukkan hasil sebanyak 40,18 % 
menjawab dengan benar. Adapun rincian untuk masing-masing indikator adalah 35,09 % 
peserta menjawab benar pada indikator 1; 64,04 % peserta pada indikator 2; 13,16 % 
peserta pada indikator 3; 42,11 % pada indikator 4; dan  46,49 % pada indikator 5. 
Terdapat peningkatan rata-rata jumlah peserta yang menjawab dengan benar pada materi 
diklat Sistem Pemerintahan Negara, terlebih pada indikato Praktek sistem pemerintahan di 
Indonesia item kedua. 

5. Materi Mahkamah Konstitusi 

Materi Mahkamah Konstitusi terdiri dari 3 (tiga) indikator, diantaranya adalah Sejarah 
Konstitusi; Wewenang Mahkamah Konstitusi; dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Diantara 
ketiga indikator tersebut, terdapat masing-masing 2 soal untuk indikator Sejarah Konstitusi 
dan Wewenang Mahkamah Konstitusi, sedangkan untuk indikator Putusan Mahkamah 
Konstitusi terdapat 1 soal sehingga jumlah soal untuk materi diklat Mahkamah Konstitusi 
sebanyak 5 item. 
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Dari total peserta yang mengerjakan soal pretest, yaitu sebanyak 130 orang, sebanyak 38,46 
% yang menjawab benar dengan rincian, 25,38 % peserta menjawab benar pada indikator 
Sejarah Konstitusi item pertama; 56,15 % peserta pada indikator Sejarah Konstitusi item 
kedua; 7,69 % peserta pada indikator Wewenang Mahkamah Konstitusi item pertama; 
79,23 % peserta pada indikator Wewenang Mahkamah Konstitusi item kedua; dan 23,85 % 
peserta pada indikator Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil tersebut tampak 
bahwa jumlah rata-rata peserta yang menjawab pertanyaan dengan benar pada materi 
diklat Mahkamah Konstitusi di bawah 50 %. 

Hasil posttest yang dikerjakan oleh 114 peserta menunjukkan hasil sebanyak 68,25 % 
menjawab dengan benar. Adapun rincian untuk masing-masing indikator adalah 23,68 % 
peserta menjawab benar pada indikator Sejarah Konstitusi item pertama; 85,96 % peserta 
pada indikator Sejarah Konstitusi item kedua; 85,96 % peserta pada indikator Wewenang 
Mahkamah Konstitusi item pertama; 89,47 % pada indikator Wewenang Mahkamah 
Konstitusi item kedua; dan  56,14 % pada indikator Putusan Mahkamah Konstitusi. 
Berdasarkan hasil posttest, tampak bahwa terdapat peningkatan yang besar pada indikator 
Wewenang Mahkamah Konstitusi item pertama. 

F. Kesimpulan 

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi 
Institut Leimena telah terbukti memberikan konstribusi dalam upaya meningkatkan 
pemahaman hak konstitusional warga negara. Kontribusi tersebut terlihat dalam pengukuran 
pretest dan posttest terhadap materi pendidikan yang diberikan kepada peserta selama 
sosialisasi dilaksanakan. 
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