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Tujuan yang DIharapkan 
Setalah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari modul PPKn ini serta menyelesaikan penugasan yang ada di 
dalamnya diharapkan Anda memiliki:

1. Sikap dan perilaku dalam kehidupan keseharian yang menghargai  perbedaan sebagai 
anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghormati hak asasi manusia serta 
responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga 
negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita sering mendengar istilah hak dan kewajiban. Apa hak dan kewajiban itu? Lalu apa 
hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, 
mari kita renungkan bersama. Konsep hak dan kewajiban yang berlaku di Indonesia adalah 
penjabaran dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang disemangati oleh sila-
sila lainnya dari Pancasila, yaitu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Pesatuan 
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oelh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, dan Keadilan Sosial. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara? tentu saja harus berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara.

Untuk itu, Anda Perlu mempelajari modul “Pancasila dalam Praktik Berbangsa dan 
Bernegara” agar dapat memahami substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-
nilai Pancasila. Modul “Pancasila dalam Praktik Berbangsa dan Bernegara” akan terbagi 
dalam 3 unit, yaitu : 

1. Pancasila: Hak dan Kewajiban Warga Negara, memuat penjelasan mengenai hak 
kewajiban warga negara dalam Pancasila serta Hak dan kewajiban warga negara dalam 
nilai sila-sila Pancasila

2. Mengingkari Kewajiban, Pelanggaran Hak Orang Lain, memuat penjelasan mengenai 
arti pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta kasus pelanggaran hak dan 
pengingkaran kewajiban

3. Tuntaskan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban, memuat penjelasan 
mengenai upaya pemerintah dalam penanganan  menyelesaikan peristiwa pelanggaran 
hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Selain penjelasan mengenai materi, modul ini juga dilengkapi dengan penugasan serta 
latihan untuk menguji pemahaman dan penguasaan warga belajar terhadap materi yang 
telah dipelajarinya, sehingga dapat diterapkan dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara.

2. Pemahaman tentang hak dan kewajiban warganegara dalam nilai-nilai Pancasila 
serta kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Ketrampilan membuat laporan terkait dengan analisis kasus pelanggaran hak dan 
pengingkaran kewajiban sebagai warga negara beserta solusinya sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila baik yang terjadi di tingkat local maupun nasional.

Pengantar Modul

Penugasan :
• membuat identifi kasi 

sikap yang merupakan 
perwujudan dari 
hak tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari

Penugasan :
• membuat laporan 

pengamatan peristiwa 
pelanggaran hak 
dan pengingkaran 
kewajiban di lingkungan 
masyarakat tempat 
tinggal 

Penugasan :
• laporan penelitian 

sederhana terkait dengan 
peristiwa pelanggaran 
hak dan pengingkaran 
kewajiban yang terjadi 
di lingkungan sekitar 
tempat tinggal

Mari Berlatih Mengerjakan Soal Latihan

Anda akan mudah memahami modul ini bila perhatikan petunjuk berikut:

1. Baca dengan sungguh-sungguh materi dalam modul mulai dari paparan awal sampai ke 
paparan akhir secara berurutan.

2. Kerjakanlah tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan langkah-
langkah pengerjaannya. 

3. Tugas-tugas dikumpulkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifi kasi kebenaran dalam 
mengerjakannya. 

4. Kerjakan soal latihan yang terdapat pada bagian akhir modul untuk penilaian kompetensi. 
Semua hasil kerja tugas-tugas dan penilaian kompetensi diserahkan kepada Tutor untuk 
memperoleh klrisikasi kebenaran dan penilaian.

5. Penilaian terhadap hasil belajar digunakan untuk menentukan kriteria pindah modul/
kriteria lulus dari modul ini. 

6. Selamat belajar untuk Anda, dengan harapan menjadi Warga Negara Indonesia yang baik 
dalam harmonisasi antara hak dan kewajiban pada kehidupan berbangsa, bernegara, 
dan bermasyarakat yang demokratis.


