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ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakangi rendahnya pembentukan sikap demokratis siswa
pada mata pelajaran PKn di SMA Arjuna Bandar Lampung.  Tujuan penelitian ini
yaitu untuk meningkatkan sikap demokratis siswa pada pembelajaran PKn
menggunakan model Two Stray Two Stay. Metode yang digunakan komparatif
pendekatan eksperimen. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) ada perbedaan
efektifitas hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran koopratif
tipe two stray two stay dengan  pembelajaran konvensional terhadap pembentukan
sikap demokratis siswa di SMA Arjuna Bandar Lampung. dan (2) ada pengaruh
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe two stray two stay dengan
pembelajaran konvensional terhadap pembentukan sikap demokratis siswa.

Kata kunci: hasil belajar, sikap demokratis, konvensional, two sray two stay
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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE USE OF LEARNING MODEL
COOPERATIVE TYPE TWO STRAY TWO STAY AND LEARNING

CONVENTIONAL ON THE ESTABLISHMENT OF ATTITUDE
DEMOCRATIC STUDENTS ON SUBJECTS CIVICS EDUCATION

HIGH SCHOOL ARJUNA BANDAR LAMPUNG

By

DEWI KUSUMAWATI

This research on a low form attitude such democratic students on subjects civics
education SMA Arjuna Bandar Lampung. The purpose of this research which is to
enhance the democratic students at learning civics education use the model two
stray two stay. Methods used comparative approach experiment. The result
showed that (1) there is a difference in the effectiveness of study results students
who use koopratif learning model type two stray two stay on the conventional
attitude such democratic towards democratic students in SMA Arjuna Bandar
Lampung and (2) any impact the use of learning model koopratif type two stray
two stay on the conventional on the establishment of democratic attitude students .

Key words: study results, attitude democratic, conventional, two sray two stay
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam konteks kurikulum persekolahan

mempunyai kedudukan yang amat penting dan strategis dalam rangka

mengemban tugas pembinaan terhadap warganegara Indonesia dalam upaya

membentuk Intelectual Citizenship. Konsekuensinya dalam pelaksanaan

proses pembelajaran di sekolah harus membantu siswa dalam

mengembangkan potensi serta kompetensi yang dimilikinya, baik potensi

kognitif, afektif maupun perilaku dalam menghadapi lingkungan hidupnya,

baik fisik maupun lingkungan social-budayanya, sehingga menjadi

warganegara yang baik, yaitu warganegara demokratis yang sadar akan hak

dan kewajibannya. Dengan sadar akan hak dan kewajibanya maka seorang

warganegara diharapkan menjadi kritis, partisipatif dan bertanggungjawab.

Walaupun kurikulum berbasis kompetensi pada perkembangan terakhir, tahun

2003 telah memasukkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

menjadi salah satu bagian dari mata pelajaran ilmu Pengetahuan Sosial, tetapi

diharapkan tidak melupakan visi dan misi mata pelajaran Kewarganegaraan

yang sebenarnya. Kewarganegaraan tetap memfokuskan pada pembentukan

diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultur, bahasa, usia, dan suku

bangsa untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan

berkarakter sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila UUD 1945.
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Dalam kaitannya dengan pembentukan Intelectual Citizenship, faktor guru

sangatlah menentukan.  Posisi dan peran guru sebagaimana ditegaskan oleh

Roestiyah (2001: 123) “tidak semata-mata transfer of knowledge, tetapi juga

sebagai pendidik yang melakukan transfer of value dan sekaligus

pembimbing yang mengarahkan dan menuntun siswa dalam belajar”.

Dari pernyataan di atas, ternyata keberhasilan dalam proses pembelajaran

tidak hanya diukur dari meningkatnya pengetahuan anak, tetapi juga harus

meningkat pemahamannya terhadap nilai-nilai moral dan nilai-nilai

demokratis yang merupakan bagian dari pembentukan Intelectual Citizenship.

Keadaan yang demikian ini menuntut guru untuk dapat meningkatkan kualitas

mengajarnya melalui berbagai macam kegiatan konstruktif sehingga dapat

memaksimalkan hasil pembelajaran yang mengarah pada pembentukan

Intelectual Citizenship.

Kenyataan di lapangan masih banyak guru yang kurang pemahamanya akan

konsep demokrasi dan juga mengabaikan kewajiban profesi yang harus selalu

menyesuaikan diri dan kemampuannya seirama dengan perkembangan Iptek.

Terhadap pemakaian metode mengajar misalnya, masih banyak guru yang

dalam melaksanakan kegiatan mengajarnya selalu monoton, atau tidak

terpokus pada aspek/domain yang menjadi tujuan pembelajaran dikarenakan

selalu menggunakan cara-cara konvensional dan tidak sesuai dengan prinsip

pembelajaran sesuatu dengan bidang studinya. Akibatnya hasil belajar kurang

memuaskan dan masih jauh dari harapan, seperti dalam tabel berikut ini :
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Tabel 1.1 Sikap siswa SMA Arjuna pada Saat Proses Pembelajaran
PKn Di Kelas

No Sikap Sikap Siswa
1 Menerima  Tidak memperhatikan guru saat menjelaskan

pelajaran di kelas
2 Merespon  Tidak memberikan jawaban saat guru bertanya

 Tidak pernah berkomentar terhadap apa yang
didengarnya

3 Menghargai  Tidak mengajak teman-teman yang lain dalam
forum diskusi

 Jika ada masalah dalam kelas, siswa yang
dianggap tidak tahu tidak diikut sertakan

4 Bertanggungja
wab

 Tidak mau bertanggungjawab atas tugas yang
diberikan guru

 Tidak mengerjakan pekerjaan rumah
Sumber: Hasil observasi atau pengamatan tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan adanya kecenderungan sikap siswa

SMA Arjuna yang tidak antusias pada saat proses pembelajaran

berlangsung di kelas, dilihat dari  beberapa tingkatan sikap seperti;

menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab. Hal ini diduga

berkaitan dengan faktor karakteristik ataupun kepribadian guru pendidikan

kewaeganegaraan pada saat mengajar di kelas, faktor dari  siswa dan

sekolah yang menyebabkan sikap siswa cenderung tidak antusias. Faktor

dari guru seperti pembuatan materi pembelajaran dan proses pembelajaran

kurang bervariasi sehingga kesannya membosankan akan berpengaruh

pada sikap siswa, penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat

membuat  siswa tidak fokus pada media tersebut dan apa yang sedang

diberikan guru, pemilihan metode mengajar yang kurang tepat akan

menyebabkan sikap siswa tidak memperhatikan pembelajaran.



4

Kemudian faktor dari siswa seperti tidak ada semangat dari dalam diri

siswa itu sendiri untk menjadi yang terbaik, kurangnya motivasi atau

dorongan bagi siswa baik dari guru, orang tua maupun teman-temannya,

kurangnya komunikasi yang terjalin akrab antara siswa dan guru.

Selanjutnya factor dari sekolah, sekolah harus memberikan sarana dan

prasarana yang lengkap agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan

baik sehingga maksimalisasi tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tetapi

jika sarana dan prasarana yang diberikan sekolah tidak lengkap maka akan

menggagu proses belajar mengajar dan tujuan pembelajaran tidak akan

tercapai secara maksimal.

Penggunaan metode atau model pembelajaran memang membutuhkan

penguasaan dan keterampilan guru dalam menentukan jenis metode dan

sasaran yang menjadi tujuan dari proses pembelajaran untuk tujuan

mengajar yang mengarah pada pembentuka perhatian siswa.  Pemakaian

metode ceramah saja tanpa divariasikan jelas tidak sesuai, oleh karena itu

kecermatan guru dalam memilih metoda mengajar sangat menentukan

keberhasilan mengajar.

Model pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam

proses pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif. Ide penting

dalam pembelajaran kooperatif adalah membelajarkan siswa tentang

ketrampilan kerjasama dan kolaboratif. Mendukung pernyataan ini maka

Eggen dan Kauchak dalam Sagala (2009: 97) menyatakan bahwa

pembelajaran kooperatif adalah usaha-usaha guru dalam membelajarkan
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siswa merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai

keberhasilan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Oleh karena

itu, pemilihan berbagai metode, strategi, pendekatan serta teknik

pembelajaran merupakan suatu hal yang utama. Pembelajaran di dalam

kelas yang menggunakan pembelajaran kooperatif ini siswa diharapkan

membantu yang lain dalam berdiskusi dan berargumen dengan yang lain,

mengukur kemampuan teman sekelompok, dan menghilangkan perbedaan

pemahaman teman dalam satu kelompok.

Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif adalah tipe two stray two

stay yang merupakan model pembelajaran yang sangat bermanfaat dalam

pembelajaran kelas dengan masalah apapun seperti aktivitas belajar yang

kurang dan hasil belajar yang rendah. Model pembelajaran kooperatif tipe

two stay two stray merupakan teknik pembelajaran dengan struktur

kelompok yang khas yang bertujuan agar siswa belajar bekerja sama,

bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah dan saling

mendorong untuk berprestasi serta melatih siswa agar dapat bersosialisasi

dengan baik. Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

dikembangkan pertama kali oleh Spencer Kagan dalam Sanjaya (2008:

49) dengan struktur kelompok kooperatif seperti tipe two stay two stray ini

dapat memberikan kesempatan kepada tiap kelompok untuk saling berbagi

informasi dengan kelompok-kelompok lain.

Proses pembelajaran dan penilaian dalam model pembelajaran ini lebih

menekankan pada dampak instruksional yang terbatas pada penguasaan

materi dan pembentukan sikap. Hakekatnya pendidikan Kewarganegaraan



6

tidak hanya berlangsung dalam pembelajaran di dalam kelas, melainkan

pula melalui pendidikan secara luas. Diharapkan dengan mempelajarai

PKn siswa menjadi berpikir kritis, rasional, dan kretaif dalam mengahdapi

isu kewarganegaraan dan dapat bertanggungjawab dalam tindakanya

sehingga diharapkan tidak terjadi salah mengartikan kata demokrasi yang

seharusnya tetap pada kaidah-kaidah hukum norma yang ada untuk tetap

menghargai dan menghormati kewajiban dan hak orang lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian mengenai Pengaruh

Penggunaan Model Pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray untuk

meningkatkan sikap demokrartis siswa pada mata pelajaran PKn

sangatlah penting dan tepat. Karena Pendidikan Kewarganegaraan

memiliki tujuan dan program yang sejalan dengan upaya pembentukan

manusia dan warga negara Indonesia yang berkarakter dan demokratis.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat diidentifikasi

beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Motivasi belajar siswa SMA Arjuna Bandar Lampung dalam pembelajran

PKn masih rendah.

2. Dalam proses pembelajaran guru dalam mengajar masih monoton,

sementara siswa tidak fokus dan pasif dalam proses pembelajaran

sehingga interaksi antara guru dengan siswa dalam pembelajaran tidak

efektif.

3. Pembentukan sikap demokratis yang positif pada siswa SMA Arjuna

Bandar Lampung dalam pembelajran PKn masih terlihat rendah.
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1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi

permaasalahannya pada Pengaruh penggunaan model pembelajaran

kooperatif tipe two stray two stay dan pembelajaran konvensional terhadap

pembentukan sikap demokratis siswa pada mata pelajran PKn SMA Arjuna

Bandar Lampung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah,

maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan efektifitas hasil belajar siswa yang menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe two stray two stay dengan

pembelajaran konvensional terhadap pembentukan sikap demokratis

siswa di SMA Arjuna Bandar Lampung?

2. Apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe two

stray two stay dengan pembelajaran konvensional terhadap pembentukan

sikap demokratis siswa?

1.5 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini

adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan efektifitas hasil belajar siswa

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stray two stay

dengan yang menggunakan model pemebalajaran (konvensional) terhadap

pemebentukan sikap demokratis siswa.
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2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran

kooperatif tipe two stray two stay dengan konvensional terhadap

pemebentukan sikap demokratis siswa.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Bagi siswa adalah :

a. Memiliki kemampuan memahami dan menjelaskan konsep dan nilai

dalam materi Kewarganegaraan (ranah kognitif)

b. Meningkatkan kemampuan emosional (ranah afektif)

c. Meningkatkan keterampilan berwarganegara/berdemokrasi (ranah

psikomotorik)

2. Bagi guru adalah :

a. Meningkatkan kemampuan dan kemauan guru dalam menggunakan

berbagai model pembelajaran

b. Meningkatkan kemampuan guru dalam penyajian materi pelajaran

sesuai dengan  prinsip metodologis mengajar PKn.

c. Memaksimalkan tujuan pembelajaran ranah terpadu dalam mata

pelajaran PKn

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1. Lingkup Ilmu dan Materi Penelitian

Ruang Lingkup materi penelitian adalah Pendidikan Ilmu Pengatahuan

Sosial dengan konsentrasi Pendidikan Kewarganegraan yang menyangkut

pengaruh kemampuan guru dalam memahami konsep demokrasi, dapat
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menerapkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap

pembentukan sikap demokratis siswa”

Bidang ilmu penelitian. Bidang ilmu yang terkait dalam penelitian ini yaitu

bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.  Menurut Woolever, sebagai

berikut :

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial terdapat 5 (lima) tradisi, tidak saling

menguntungkan secara ekslusif, melainkan saling melengkapi. Menurut

National  Council for Social Studies (NCSS, 1994 : 11) mengemukakan

bahwa karakteristik IPS adalah (1) involves a search for pattern in our

liver; (2) involves both the content and processes of learning;  (3) requires

information processing; (4) social studies as sciences; (5) involves the

development and  analysis of one’s own value and application requires

problem solving and decision making of these values in social action

(Pargito, 2011 : 33-34)

Penelitian ini termasuk dalam tradisi ke empat yaitu Ilmu Pengetahuan

Sosial sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial.  IPS pada hakekatnya

merupakan sekumpulan ilmu-ilmu sosial yang terdiri dari sejarah,

geografi, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, humanities, hukum

dan nilai-nilai yang ada di masyarakat yang diorganisasikan secara ilmiah.

Adanya Pendidikan IPS diharapkan siswa dapat memperoleh pemahaman

dan penghargaan dari cara bagaimana pengetahuan diperoleh melalui

metode ilmiah, akan mengembangkan sikap ilmiah dan akan memiliki

sebuah struktur pengetahuan ilmiah mengenai sikap dan kebiasaan
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manusia dalam masyarakat. Pendidikan ilmu pengetahuan bukan hanya

bagaimana mengajarkan ilmu pengetahuan pada siswa, tetapi juga harus

mengajarkan tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu

pengetahuan itu untuk kepentingan kehidupan siswa kearah yang lebih

baik.

2. Ruang Lingkup Objek

Ruang Lingkup objek penelitian ini adalah penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dan konvensional

terhadap pada mata pelajaran PKn kelas XI SMA Arjuna Bandar Lampung

tahun pelajaran 2015/2016”.

3. Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Arjuna

Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016.

4. Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SMA Arjuna Bandar Lampung

tahun pelajaran 2015/2016.

5. Ruang Lingkup Waktu

Ruang lingkup waktu penelitian adalah sejak dikeluarkan surat izin

penelitian pendahuluan, sampai penyelesaian penelitian ini.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

2.1 Tinjauan tentang Pembentukan Sikap Demokratis Siswa

2.1.1 Pengertian sikap

Sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap obyek sosial.

Dalam buku Munandar (1992: 77 ) mengemukakan bahwa sikap

(attitude) adalah merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari

seseorang terhadap stimulus atau obyek. Menurut Eagle dan Chaiken

dalam Jasmin (1996: 98) mengemukakan bahwa sikap dapat diposisikan

sebagai hasil evaluasi terhadap obyek sikap yang diekspresikan ke dalam

proses- proses kognitif, afektif (emosi) dan perilaku. Dari definisi-

definisi di atas menunjukkan bahwa secara garis besar sikap terdiri dari

komponen kognitif (ide yang umumnya berkaitan dengan pembicaraan

dan dipelajari), perilaku (cenderung mempengaruhi respon sesuai dan

tidak sesuai) dan emosi (menyebabkan respon-respon yang konsisten).

2.1.2 Ciri-ciri Sikap

Ciri-ciri sikap menurut Purwanto dalam Munandar (1992: 77 ) adalah:

a. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari

sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya dengan obyeknya.

b. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap

dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan
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syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu.

c. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan

tertentu terhadap suatu obyek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk,

dipelajari, atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu obyek

tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.

d. Obyek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga

merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.

e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat

alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan- kecakapan atau

pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.

2.1.3 Tingkatan Sikap

Menurut Notoadmodjo dalam Pratama (2014: 90), sikap terdiri dari

berbagai tingkatan yaitu:

a. Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan

stimulus yang diberikan (obyek).

b. Merespon (responding)

Memberikan jawaban apabila memberikan jawaban apabila ditanya,

mengerjakan tugas yang  diberikan adalah  suatu indikasi sikap

karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau

mengerjakan tugas yang diberikan. Terlepas dari pekerjaan itu benar

atau salah adalah berarti orang tersebut menerima ide itu.

c. Menghargai (valuing)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan
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orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat

tiga.

d. Bertanggung jawab (responsible)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan

segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi.

2.1.4 Fungsi Sikap

Menurut Katz dalam Munandar (1992: 77 ) sikap mempunyai beberapa

fungsi, yaitu:

a. Fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat

Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Orang memandang

sejauh mana obyek sikap dapat digunakan sebagai sarana atau alat

dalam rangka mencapai tujuan. Bila obyek sikap dapat membantu

seseorang dalam mencapai tujuannya, maka orang akan bersifat positif

terhadap obyek tersebut. Demikian sebaliknya bila obyek sikap

menghambat pencapaian tujuan, maka orang akan bersikap negatif

terhadap obyek sikap yang bersangkutan.

b. Fungsi pertahanan ego

Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk

mempertahankan ego atau akunya. Sikap ini diambil oleh seseorang

pada waktu orang yang bersangkutan terancam keadaan dirinya atau

egonya.

c. Fungsi ekspresi nilai

Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu

untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Dengan
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mengekspresikan diri seseorang akan mendapatkan kepuasan dapat

menunjukkan kepada dirinya. Dengan individu mengambil sikap

tertentu akan menggambarkan keadaan sistem nilai yang ada pada

individu yang bersangkutan.

d. Fungsi pengetahuan

Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan

pengalaman-pengalamannya. Ini berarti bila seseorang mempunyai

sikap tertentu terhadap suatu obyek, menunjukkan tentang

pengetahuan orang terhadap obyek sikap yang bersangkutan.

2.1.5 Komponen Sikap

Menurut Adisuisilo (2012: 78) sikap terdiri dari 3 komponen yang

saling menunjang yaitu:

a. Komponen kognitif

Merupakan representasi apa yang   dipercayai oleh individu

pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe yang

dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan

(opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau yang

kontroversial.

b. Komponen afektif

Merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek

emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai

komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap

pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang

komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang
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terhadap sesuatu.

c. Komponen konatif

Merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai sikap

yang dimiliki oleh seseorang. Aspek ini berisi tendensi atau

kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan

cara-cara tertentu.

2.1.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap

Menurut Adisuisilo (2012: 78) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap

yaitu:

a. Pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar pembentukan sikap apabila

pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang kuat. Sikap akan lebih

mudah terbentuk apabila  pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam

situasi yang melibatkan faktor emosional.

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Individu pada umumnya cenderung untuk memiliki sikap yang

konformis atau searah dengan sikap seseorang yang dianggap penting.

Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk

berafiliasi dan   untuk   menghindari konflik   dengan   orang yang

dianggap penting tersebut.

c. Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan dapat memberi corak pengalaman individu-individu

masyarakat asuhannya. Sebagai akibatnya, tanpa disadari kebudayaan

telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai
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masalah.

d. Media massa

Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi

lainnya, berita yang  seharusnya faktual disampaikan secara

obyektif berpengaruh terhadap sikap konsumennya.

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agam

sangat menentukan sistem kepercayaan. Tidaklah mengherankan

apabila pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap.

f. Faktor emosional

Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari

emosi yang berfungsi sebagai sebagai semacam penyaluran frustasi

atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

2.2 Konsep Demokratis

2.2.1 Pengertian Demokratis

Dalam Proses demokratisasi yang semakin mengglobal memasuki abad ke-

21, merupakan tantangan konseptual dan kontekstual civic education atau

citizenship education. Konseptualisasi demokratis yang berakar pada

konsep demokratis, yang secara harfiah berasal dari bahasa latin yaitu

”demos” dan ”cratos atau /cratein”, kemudian diserap ke dalam bahasa

Inggris ”democracy” kini sudah menjadi kosakata umum yang sudah

terbiasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
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Berdasarkan ”the Advenced Learner`s Dictionaryof Current Eanglish

(Hornby dalam Filsaisme, 2008: 261) dikemukakan bahwa yang dimaksud

dengan ”democracy” adalah :

(1) country with principles of government in witch all adult citizens
share through their elected representatives; (2) country with
government wich encourages and allows right of citizenship such as
freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion
of rule of law, majority rule, eccompanied by respect of the rights of
minorities. (3) Society in wich there is treatment of each other by
citizens as equals”.

Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk

pada konsep kehidupan negara atau masyrakat dimana warganegara

dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang

dipilih, pemerintahaanya mendorong dan menjamin kemerdekaan

berbicara, bergama, berpendapat, berserikat, menegakkan hukum, adanya

pemerintahan mayoritas yang menghargai hak-hak kelompok minoritas;

dan masyrakat yang warganegaranya saling memberi perlakuan yang

sama. Hal tersebut senada dengan ucapan Abraham Lincoln yang

menyatakan bahwa “demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh

rakyat dan untuk rakyat” atau the government from the people, by the

people, and for the people”.

Karena “people” yang menjadi sentrumnya demokrasi oleh Pabotinggi

dalam Hisyam, (2002: 88) demokrasi disikapi sebagai pemerintahan yang

memiliki paradigma “otocentricity” atau otosentrisitas yakni rakyatlah

yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Sebagai suatu konsep

demokrasi diterima sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang

kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang
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terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku.Pendeknya, demokrasi

adalah pelembagaan dari kebebasan” (Komariah, 2012: 67).

Sementara itu CICED dalam Munandar, (1987: 98) mengadopsi konsep

demokrasi sebagai berikut “Democracy is conceptually perceived a frame

of thought of having the public governance from the people has been

universally accepted as paramount ideal, norm, social system, as well as

substantiated, cherished, and develop”. Di sini demokrasi secara

konseptual dipandang sebagai kerangka berpikir dalam melakukan

pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk rakyat

diterima secara baik sebagai idea, norma, dan sistem sosial maupun

sebagai wawasan sikap dan perilaku individual yang secara kontekstual

diwujudkan, dipelihara dan dikembangkan. Apa yang dikemukan CICED

dalam Munandar, (1987: 99) tersebut konsep demokrasi dilihat dar konsep

yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis demokrasi sebagai

ide, norma, prinsip, secara sosiologis sebagai sistem sosial dan secara

psikologis sebagai wawasan, sikap dan perilaku individu dalam hidup

bermasyarakat.

Gagasan inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat dan rakyat sebagai

sumber kekuasaan. Di atas dasar inilah para pemikir barat membahas topik

kekuasaan/pemerintahan. Dalam demokrasi setiap individu memiliki hak

yang sama dalam legislasi, masing-masing adalah ’tuan’ bagi dirinya

sendiri. Atas dasar ini, rakyat adalah sumber kekuasaan.Penguasa sekedar

mendapat mandat dari rakyat. Rakyatlah melalui para wakilnya di
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parlemen- yang berwenang membuat atau mengganti hukum dan

mengangkat penguasa. Rakyat juga yang berkuasa menentukan sistem

pemerintahan (Munandar, 2012: 45).

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah

pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai

kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan

dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu: (1) Pengakuan

partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil

rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas,

dan rahasia serta jurdil; (2) Pengakuan hakikat dan martabat manusia,

misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi

manusia demi kepentingan bersama.

Pemahaman demokrasi  dapat dibedakan atas pendekatan normatif dan dan

pendakatan empiris. Pendekatan normatif berkaitan dengan demokrasi

sebagai tujuan, bagaimana demokrasi yang seharusnya diselenggarakan

oleh negara (Putri, 2013: 3). Sementara pendekatan empirik berkaitan

dengan sistem politik dan karenanya baik oleh Riyanto (2009: 3) disebut

sebagai ”Procedural democracy”. Karena terkait dengan sistem politik,

maka demokrasi dikaitkan dengan soal perwakilan langsung. Tetapi tidak

jarang juga dikaitkan model lain yang dikenal dengan perwakilan

demokratis. Kalangan ilmuan politik kemudian secara empirik dengan

mengamati praktik demokrasi dengan beberapa indikator yang

mengetengahkan demokrasi dengan tiga ciri : pertama- persaingan
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ekstensif untuk menduduki posisi politis secara teratur, kedua- Partisipasi

politik menyeluruh dan ketiga- kebebasan pers, berserikat dan ditegakkan

hukum.

2.2.2 Manfaat Demokrasi

Menurut Munandar (1987: 104) kehidupan masyarakat yang demokratis,

di mana kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan

sistem perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan

manfaat bagi perkembangan bangsa, negara, dan masyarakat. Manfaat

demokrasi di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kesetaraan sebagai Warga Negara

Demokrasi bertujuan memperlakuakn semua orang adalah sama dan

sederajat.  Prinsip ini tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap

orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan

pemerintah, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap

pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara.

2. Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Umum

Dibandingkan dengan pemerintahan lain seperti sosialis dan fasis,

pemerintahan yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan rakyat  biasa. Semakin besar suara rakyat dalam

menentukan kebijakan, semakin besar  pula kemungkinan kebijakan

itu mencerminkan keinginan dan aspirasi-aspirasi rakyat.

3. Pluralisme dan Kompromi

Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi.

Penekanan  demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya
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perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagian besar

masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan-

perbedaan itu harus dikemukakan dan didengarkan. Dengan demikian,

demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam

masyarakat maupun kesamaan di antara para warga negara.

4. Menjamin Hak-hak Dasar

Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar. Diskusi terbuka

sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah

perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa

kebebasan-kebebasan yang ditetapkan dalam konvensi tentang hak-

hak sipil dan politis : hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak

berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dan hak untuk mendapatkan

perlindungan atas keselamatan diri. Hak-hak itu memungkinkan

pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya

keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik.

5. Pembaruan Kehidupan Sosial.

Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial.

Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan

penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun dan

damai, menjadikan sistem demokratis mampu menjamin pembaruan

kehidupan sosial. Hal ini juga memuluskan proses alih generasi tanpa

pergolakan atau kekacauan pemerintahan yang biasanya mengikuti

pemberhentian tokoh kunci dalam rezim non demokratis.
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2.2.3 Nilai-Nilai Demokrasi

CICED dalam Munandar, (1987: 109) mengatakan bahwa :

”democarcy relates to the fundamental human rights, which includes
freedom of expression, freedom of belief and freedom of action. To
avoid chaos, in practice, democracy recognizes such values as
responsibility, self discipline, objective, rational, love and care,
respect for others, and acceptence of differences of opinions.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, demokrasi berkaitan erat dengan

hak dasar sebagai manusia, seperti kebebasan berekpresi, kebebasan dalam

keyakinan, dan kebebasan dalam prilaku. Nilai-nilai demokrasi harus

dilaksanakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti

tanggung jawab, disiplin diri, berpikir objektif dan rasional, kasih sayang

dan peduli, respek terhadap sesama, dan manerima perbedaan pendapat

diantara sesama warga masyarakat.

Menurut Filsaisme, (2008; 292) sehubungan dengan perlunya

menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada

pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma/nilai-nilai demokrasi

yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-

hal berikut :

1. Kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokrastis

harus menjaga keberagaman hak dan kewajiban setiap warga negara.

Maka kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat

Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa,

budaya, agama, dan potensi alamnya.
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2. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan

didasrkan pada prinsip musyawarah mufakat dan memerhatikan

kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan

membutuhkan kejujuran, logis atau berdasar akal sehat dan tercapai

dengan sumber daya yang ada.

3. Demokrasi membutuhkan kerja sama antarwarga masyarakat dan

sikap serta itikad baik. Demokrasi membutuhkan kerja sama

antaranggota masyarakat, untuk mengambil keputusan yang

disepakati semua pihak.

4. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi

mengharuskan adanya kesadaran untuk dengan tulus menerima

kemungkinan kompromi atau kekalahan dalam pengambilan

keputusan.

5. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi

mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai moral serta tidak

menghalalkan segala cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan

moral atau keluhuran akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan

mencapai tujuan.

Demokrasi yang dilakukan dengan lima nilai sebagaimana disebutkan

yaitu menghargai keberagaman, dilakukan dengan jujur dan menggunakan

akal sehat, dilaksanakan dengan kerja sama antarwarga negara, didasari

sikap dewasa dan mempertimbangkan moral, maka setiap keputusan dan

tingkah laku akan efisien dan efektif serta pencapaian tujuan masyarakat

adil dan makmur akan lebih mudah tercapai.
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Menurut Riyanto (2009: 46) merincikan nilai-nilai dalam demokrasi,

sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu

masyarakat yang sedang berubah

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum

5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman

6. Menjamin tegaknya keadilan.

Kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan

sendirinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat

penduduknya dan dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup dalam

kehidupan bernegara.Kehidupan demokrasi tidak akan tenang, tumbuh dan

berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap

warga negara dan perangkat pendukungnya dan dijadikannya demokrasi

sebagai pandangan hidup (way of live) kehidupan bernegara.

2.2.4 Tujuan Pelaksanaan Demokrasi di Sekolah

Seperti sebuah negara, sekolah juga merupakan suatu organisasi, layaknya

masyarakat mini yang memiliki warga dan peraturan. Sekolah merupakan

sebuah organisasi, yakni unit sosial yang sengaja dibentuk oleh beberapa
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orang yang satu sama lain berkoordinasi dalam melaksanakan tujuannya

untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya yaitu mendidik anak-anak dan

mengantarkan mereka menuju fase kedewasaan, agar mereka mandiri baik

secara psikologis, biologis, maupun sosial. Dalam pendidikan demokrasi

menekankan pada pengembangan ketrampilan intelektual, ketrampilan

pribadi dan sosial. Dalam dunia pendidikan haruslah ada tuntutan kepada

sekolah untuk mentransfer pengajaran yang bersifat akademis ke dalam

realitas kehidupan yang luas di masyarakat.

Demokrasi di sekolah dapat diartikan sebagai pelaksanaan seluruh

kegiatan di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Mekanisme

berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme

dalam kepemimpinan lembaga pendidikan, namun secara substantif,

sekolah demokratis adalah membawa semangat demokrasi tersebut dalam

perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di

sekolah sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila. Beane dan Apple

dalam Pratama (2014: 16) mengemukakan bahwa kondisi yang sangat

perlu dikembangkan dalam upaya membangun sekolah demokratis adalah

sebagai berikut.

a. Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang bisa

menerima informasi seoptimal mungkin.

b. Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok

dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai

persoalan sekolah.
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c. Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses

penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, problem-problem dan

berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah.

d. Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan

terhadap persoalan-persoalan publik.

e. Adakepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak

minoritas.

f. Pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah

mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi harus

terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan hidup

manusia.

g. Terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan

mengembangkan cara-cara hidup demokratis

Ciri-ciri organisasi sekolah demokratis, sebagaimana dituliskan CICED

dalam Munandar, (1987: 98) adalah sebagai berkut:

a. Sangat beorientasi negatif, yakni bahwa manajemen harus

didasarkan pada kesepakatan, apapun progam yang hendak

dikembangkan dan iimpementasikan harus didasarkan pada

kesepakatan, dan tidak hanya menjadi values tapi juga sebagai

sebuah keyakinan, bahwa model nilah yang terbaik.

b. Pendekatan demokratis sangat layak untuk organisasi dengan para

anggota dari kalangan professional, yakni mereka yang memiliki

kemampuan teknis dan keterampilan, mereka memiliki otoritas

dalam keahliannya. Organisasi sekolah harus dikelola oleh kalangan-
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kalangan profesional karena siswa memerlukan pembinaan dan

pelayanan dari mereka yang memiliki otoritas dalam bidangnya.

c. Penanaman nila, kultur dan kebiasaan-kebiasaan dalam organisasi

dilakukan oleh anggota organisasi itu sendiri, yang sudah dimulai

sejak dalam fase pendidikan dan tahun-tahun pertama mereka

bekerja.

d. Pengambilan putusan tentang berbagai kebijakan penting dilakukan

oleh sebuah komite dan tidak dilakukan secara individual oleh

seorang kepala dengan menggunakan otoritas kepimpinannya. Dan

semua unsur memiliki wakil dalam komite tersebut, yang harus

mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam komite terhadap

konstituennya.

e. Semua putusan ditetapkan dengan cara konsensus atau kompromi

dan sedapat mungkin dhindari polarisasi organisasi karena perbedaan

pendapat dan pandangan. Perbedaan dalam proses harus diakhiri

dengan konsensus dan atau kompromi, walaupun terkadang harus

menghargai kecenderungan masyarakat.

Secara prinsip demokrasi tercipta karena adanya saling menghormati dan

menghargai satu sama lain. Keadaan ini menciptakan suasana kesetaraan

tanpa sekat-sekat kesukuan, agama, derajat atau status ekonomi. Dengan

demikian manusia mempunyai ruang untuk mengekspresikan diri secara

bertanggung jawab. Situasi seperti inilah yang seharusnya dibangun dalam

dunia pendidikan, anak diajak untuk mengembangkan potensi diri.
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2.2.5 Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Proses Pembelajaran di
Kelas

Kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan murid untuk sama-

sama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi. Prinsip kebebasan

berpendapat, kesamaan hak dan kewajiban, misalnya siswa dan guru

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga kebersihan

kelas, kenyamanan kelas, terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang

kondusif. Tumbuhnya semangat persaudaraan antara siswa dan guru harus

menjadi iklim pembelajaran di kelas dalam mata pelajaran apapun.

Interaksi guru dan siwa bukan sebagai subjek-objek, melainkan subjek-

subjek yang sama-sama membangun karakter dan jatidiri. Profil guru yang

demokratis tidak bisa terwujud dengan sendirinya tetapi membutuhkan

proses pembelajaran. Kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan

murid untuk sama-sama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi.

Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara mewariskan semangat

“ing madya mangun karsa” yang intinya berporos pada proses

pemberdayaan. Di sekolah guru senantiasa membangkitkan semangat

bereksplorasi, berkreasi dan berprakarsa di kalangan siwa agar kelak tidak

menjadi manusia-manusia yang hanya tunduk pada komando. Dengan cara

demikian, kelas akan menjadi magnet demokrasi yang mampu

menggerakkan gairah siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi

dan keluhuran budi secara riil dalam kehidupan sehari-hari.
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2.2.6 Prinsip dan Parameter Demokrasi

Suatu negara atau pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam

sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut

CICED dalam Munandar, (1987: 98) terdapat tujuh prinsip demokrasi

yang harus ada dalam sistem pemerintahan, yaitu :

1. Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintahan daerah

bertugas melaksanakan pemerintahan berdasar mandat yang diperoleh

dari pemilu. Namun demikian, dalam melaksanakan pemerintahan,

pemerintah bukan bekerja tanpa batas. Pemerintah dalam mengambil

keputusan masih dikontrol oleh lembaga legislatif yaitu DPR dan

DPRD.

2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan

dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga negara dan

partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Suatu keputusan

tentang apa yang dipilih, didasarkan pengetahuan warga negara yang

cukup, dan informasi yang akurat dan dilakukan dengan jujur.

3. Adanya hak memilih dan dipilih. Demokrasi berjalan apabila setiap

warga negara mendapatkan hak pilih dan dipilih. Hak memilih untuk

memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta

memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin

dicapai rakyat.

4. Adanya kebebasan menyatakan dalam menyampaikan pendapat tanpa

ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan

pendapat, berserikat dengan rasa aman. Apabila warga negara tidak
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dapat menyampaikan pendapat atau kritik dengan lugas, maka saluran

aspirasi akan tersendat, dan pembangunan tidak akan berjalan dengan

baik.

5. Adanya kebebasan mengakses informasi. Demokrasi membutuhkan

informasi yang akurat, untuk setiap warga negara harus mendapatkan

akses informasi yang memadai.

6. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan berserikat ini

memberikan dorongan bagi warga negara yang merasa lemah, dan

untuk memprkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam

bentuk serikat.

Seperti dikemukakan di atas, menurut Riyanto, (2009: 89) di Indonesia

prinsip-prinsip negara demokratis telah dilakukan, walaupun masih ada

beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk mengukur seberapa

jauh kadar demokrasi sebuah negara, diperlukan suatu ukuran atau

parameter. Parameter untuk mengukur demokrasi dapat dilihat dari empat

hal yaitu.

1. Pembentukan pemerintahan melalui pemilu. Terbentuknya suatu

pemerintahan dilakukan dalam sebuah pemilihan umum yang

dilaksanakan dengan jujur dan teliti.

2. Sistem pertanggungjawaban pemerintahan. Pemerintah yang

dihasilkan dari pemilu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya

secara transparan dan dalam periode tertentu. Di Indonesia, Presiden

memberikan pertanggungjawaban kepada MPR.
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3. Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara. Kekuasaan negara

dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan

kekuasaan dalam satu tangan. Penyelenggaraan kekuasaan negara

haruslah diatur dalam suatu tata aturan perundang-undangan yang

membatasi dan sekaligus memberikan petunjuk dalam

pelaksanaannya. Beberapa aturan tersebut adalah pembagian

kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

4. Pengawasan oleh rakyat. Demokrasi membutuhkan sistem

pengawasan oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan, sehingga

terjadi mekanisme yang memungkinkan check and balance terhadap

kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Menurut Dahl dalam Sapriya (2009: 233) mengajukan tujuh indikator

yang bisa diringkasnya sebagai berikut : (1) Kontrol atas keputusan

pemerintah; (2) Pergantian elite atau pemimpin melalui Pemilu yang

bebeas, adil dan jujr dan secara regular; (3) Semua orang dewasa

mempunyai hak suara; (4) Semua orang dewasa mempunyai hak untuk

menjadi kandidat dipilih; (5) Adanya hak berekspresi termasuk mengkritik

pemerintah; (6) Kebebasan mengakses informasi; (7) Kebebasan

berkumpul dan beorganisasi.

Dengan demikian, dari sekian banyak konsep dan teori demokrasi

termasuk indikator-indikatornya, maka setidaknya yang dimaksud dengan

demokrasi adalah sebagai berikut :
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1) Kedaulatan rakyat, rakyat sebagai sumber kekuasaan oleh karena

kekuasaan ada karena adanya rakyat.

2) Partisipasi rakyat, partisipasi rakyat dapat disalurkan baik secara

langung maupun tidak langsung sehingga memungkinkan adaanya

pergantian elite dan pemerintahan melalui suatu mekanisme

pemilihan umu yang regular, jujur dan adil.

3) Konstitusi negara, dengan adanya konstitusi suatu negara demokrasi,

maka memungkinkan adanya kontrol terhadap kebijakan pemerintah

dan pertanggungjawaban pemerntahan terhadap kekuasaan yang

dimilikinya kepada masyarakat.

4) Jaminan dan penegakan hak asasi manusia, dalam hal ini meliputi hak

untuk hidup, memiliki sesuatu, berserikat dan berkumpul, informasi

dan sebaginya, sehingga warga negara merasa aman dan terlndung

oleh negara.

5) Penegakkan hukum (supreme of law), penghargaan terhadap

supremasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan

hrus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian  nutk

memperoleh kebenaran di atas hukum.

2.2. Tinjauan tentang Konsep Belajar dan Pembelajaran PKn

2.3.1 Pengertian Belajar

Belajar merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan

manusia. Setiap orang, baik disadari maupun tidak selalu melaksanakan

aktivitas belajar. Kegiatan harian yang dimulai dari bangun tidur sampai

dengan tidur kembali akan selalu diwarnai oleh aktivitas belajar. Dengan
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belajar manusia dapat mengembangkan potensi-potensi yang dibawanya

sejak lahir. Aktualisasi potensi ini sangat berguna bagi manusia untuk

dapat menyesuaikan diri demi pemenuhan kebutuhannya.

Sebagai landasan penguraian mengenai apa yang dimaksud dengan

belajar, Rusman (2013: 84) menyimpulkan definisi belajar dari beberapa

ahli diantaranya:

a. Mengemukakan belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku

seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh

pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana

perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atas dasar

kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-

keadaan sesaat seseorang (misalnya kelelahan, pengaruh obat dan

sebagainya).

b. Gagne dalam buku The Conditions of Learning menyatakan bahwa

belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi

ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya

berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke dalam waktu

sesudah ia mengalami situasi tadi.

c. Morgan dalam buku Introduction to Psycology mengemukakan

bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam

tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau

pengalaman.

d. Witherington dalam buku Educational Psycology (mengemukakan

belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang
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menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa

kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau pengertian.

Sementara Munandar, (1987: 98) juga menyimpulkan definisi belajar

sebagai suatu perubahan dari beberapa ahli di antaranya :

a. Morris L. Bigge dalam buku Learning Theories for Theacers

mengemukakan belajar adalah perubahan yang menetap dalam

kehidupan seseorang yang tidak diwariskan secara genetis. Perubahan

itu terjadi pada pemahaman (insight), perilaku, persepsi, motivasi atau

campuran dari semuanya secara sistematis sebagai akibat pengalaman

dalam situasi tertentu.

b. Marle J. Moskowitz dan Arthur R. Orgel dalam buku General

Psychology mengemukakan belajar adalah perubahan perilaku

sebagai hasil langsung dari pengalaman dan bukan akibat hubungan-

hubungan dalam sistem syaraf yang dibawa sejak lahir.

c. James O. Whittaker dalam buku Introduction to Psycholog

mendefinisikan belajar sebagai proses yang menimbulkan atau

merubah perilaku melalui latihan atau pengalaman. Perubahan itu

tidak termasuk perubahan fisik, kematangan, karena sakit, kelelahan,

dan pengaruh obat-obatan.

d. Aaron Quinn Sartain dkk dalam buku Psychology: Understanding

Human Behavior medefinisikan belajar sebagai suatu perubahan

perilaku sebagai hasil pengalaman. Yang termasuk dalam perubahan

ini antara lain cara merespon suatu sinyal, cara mengusai suatu

ketrampilan dan mengembangkan sikap terhadap suatu objek.
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e. W.S Wingkel dalam buku Psikologi Pengajaran mengemukakan

belajar adalah suatu interaksi mental/ psikis yang berlangsung dalam

interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan

dalam pengetahuan, pengalaman, ketrampilan, dan nilai-nilai.

Selain definisi di atas, ada beberapa definisi belajar secara khusus yaitu

“definisi belajar yang didasarkan pada aliran psikologi tertentu”

Munandar, (1987: 99) di antaranya :

a. Belajar menurut aliran Behavioristik

Belajar merupakan “proses perubahan perilaku karena adanya

pemberian stimulus yang berakibat terjadinya tingkah laku yang dapat

diobservasi dan diukur”. Supaya tingkah laku (respon) yang

diinginkan terjadi, diperlukan latihan dan hadiah (reward) atau

penguatan (reinforcement). Jika hubungan antara stimulus dan respon

sudah terjadi akibat latihan dan hadiah atau penguatan, maka

peristiwa belajar sudah terjadi.

b. Belajar menurut aliran Kognitif

Belajar adalah “peristiwa internal, artinya belajar baru dapat terjadi

bila ada kemampuan dalam diri orang yang belajar”. Agar terjadi

perubahan, harus terjadi proses berfikir yakni proses pengolahan

informasi dalam diri seseorang, yang kemudian respon berupa

tindakan. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada cara-cara

seseorang menggunakan pikirannya untuk belajar, mengingat, dan

menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dan disimpan di

dalam pikirannya secara efektif
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c. Belajar menurut aliran Gestalt

Belajar adalah “bagaimana seseorang memandang suatu objek

(persepsi) dan kemampuan mengatur atau mengorganisir objek yang

dipersepsi (khususnya yang kompleks), sehingga menjadi suatu

bentuk bermakna atau mudah dipahami”. Bila orang sudah mampu

mempersepsi suatu objek (stimulus) menjadi suatu gestalt, orang itu

akan memperoleh insight (pemikiran). Kalau insight sudah terjadi,

berarti proses belajar sudah terjadi.

d. Belajar menurut aliran Konstruktivistik

Belajar adalah “lebih dari sekedar mengingat”. Teori belajar ini

menyatakan bahwa guru bukanlah orang yang mampu memberikan

pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa yang harus

mengkonstruksikan pengetahuan di dalam memorinya sendiri. Hal ini

memberikan implikasi bahwa siswa harus terlibat secara aktif dalam

kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas, menurut

Filsaisme (2008: 85) dapat dikemukakan adanya beberapa elemen yang

penting yang mencirikan pengertian belajar yaitu :

1) Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, di mana

perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang baik, tetapi

juga ada kemungkinan kepada tingkah laku yang lebih buruk.

2) Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan dan

pengalaman dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh
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pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar

seperti perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi.

3) Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap,

harus merupakan akhir daripada suatu periode waktu yang cukup

panjang.

4) Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut

aspek kepribadian baik fisik maupun psikis seperti perubahan dalam

pengertian, pemecahan suatu masalah/ berfikir, ketrampilan,

kecakapan, kebiasaan ataupun sikap.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu

proses usaha yang dilakukan individu untuk mengadakan perubahan dalam

dirinya secara keseluruhan baik berupa pengalaman, keterampilan, sikap

dan tingkah laku sebagai akibat dari latihan serta interaksi dengan

lingkungannya.

2.3.2 Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Secara historis, epistimologis dan pedagogis, Pendidikan Kewarganegraan

(PKn) di Indonesia sebagai program kurikuler dimulai dengan

terintroduksikanya mata pelajaran Civics dalam kurikulum Sekolah

Menengah Atas tahun 1962  yang berisikan materi tentang pemerintahan

Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 (Depdiknas, 2003). Pada

saat itu mata pelajaran Civics atau kewargaan negara pada dasarnya

memberi pengalaman belajar yang dipilih dan digali dari disiplin ilmu

sejarah, geografi, ekonomi dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi
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hak asasi manusia dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa

(Soemantri, 2001: 7). Istilah Civics secara formal tidak dijumpai dalam

kurikulum tahun 1957 maupun dalam kurikulum tahun 1946, namun

secara materiil dalam kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata

pelajaran tata negara dan tata hukum, dan dalam kurikulum tahun 1946

terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukan

pengetahuan mengenai pemerntahan.

Kemudian dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah Civics atau

pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar pakai

(interchangeably) misalnya dalam kurikulum SD 1968 digunakan istilah

Pendidikan Kewargaan negara  yang dipakai sebagai nama mata pelajaran

yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia dan

Civics (diterjemahkan sebagai pengetahuan kewargaan negara). Dalam

kurikulum SMP 1968 digunakan istilah pendidikan Kewargaan negara

yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk UUD 1945

sedangkan dalam kurikulum SMA 1968 terdapat mata pelajaran Keargaan

negara yang beriikan materi terutama yang berkenaan dengan UUD 1945.

sementara itu dalam kurikulum SPG 1969 mata pelajaran Pendidikan

Kewargaan negara isinya terutama tentang sejarah Indonesia, kontitusi,

pengetahuan masyarakat dan hak asasi manusia (Depdiknas, 2003).

Selanjutnya dalam kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan negara

diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi

Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Pengahayatan dan
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Pengamalan Pancasila atau P4. perubahan ini sejalan dengan misi

pendidikan yang diamanatakan oleh TAP MPR II/MPR/1973. mata

pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA

SPG dan ekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP ini teru dipertahankan baik

istilah maupun isinya sampai dengan berlakunya kurikulum 1984 yang

pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975.

(berisikan sejarah Sebagaimana lazimnya suatu bidang studi yang

diajarkan di sekolah, materi keilmuan mata pelajaran PKn mencakup

dimensi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan nilai (value)

berupa watak kewarganegaraan. Sejalan dengan ide pokok mata pelajaran

PKn yang ingin membentuk warga negara yang ideal yaitu yang memiliki

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang sesuai dengan konsep dan

prinsip-prinsip PKn (Depdiknas, 2003).

Berlakunya Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang menggraiskan adanya muatan kurikulum

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sebagai bahan kajian wajib

kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 39),

Kurikulum pendiidkan daar dan pendidikan menengah tahun 1994

mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan

memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan atau PPKn. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya,

kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan

atas dasar rumusan butir-butir P4, tetapi atas daar konsep nilai yang

disaripatikan dari P4 dan sumber remi lainya yang ditata dengan
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menggunakan pendekatan sepiral meluas atau Spiral of concept

development (Soemantri, 2001: 98).

Menurut Suwarto, (2010: 23) mata pelajaran PPKn memiliki tiga misi

besar yaitu :

1) Conservation Education: yakni mengemban dan melestarikan nilai

luhur Pancasila.

2) Social and moral development: yakni mengembangkan dan mebina

siswa yang sadar akan hak dan keajibanya, taat pada peraturan hokum

yang berlaku, serta berbudi pekerti luhur.

3) Socio civic development : yakni membina siswa agar memahami dan

menyadari hubungan antar sesama anggota keluarga, sekolah dan

masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan adanya perubahan makro konstitusional kehidupan

bermasyarakat, berbaga dan bernegara Indonesia sesuai dengan UUD

1945, telah diundangkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang

Sisdiknas menggantikan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang

Sisdiknas. PPKn diubah lagi namanya menjadi Pendidikan

Kewarganegaran (PKn). Pendidikan kewarganegaraan di dalam UU

Sisdiknas No. 2 Tahun 2003 tersebut ditegaskan bahwa materi kajian PKn

wajib dimuat baik dalam kurikulum pendididkan tinggi (Pasal 37).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang

memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibanya untuk menjadi arganegara



41

Indoneisa yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh

Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2003).

Selanjutnya yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganrgaraan (PKn)

menurut pasal 39 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dalam Suwarto ( 2010 : 1 ) bahwa “ Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memberikan

pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan

pemerintah agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa

dan negara “.

Pendapat yang hampir senada juga disampaikan oleh Soemantri ( 2001 : 6)

bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan adalah “

usaha untuk membekali peserta didik dengan kemampuan dasar berkenaan

dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan

pendahuluan bela negara, agar menjadi warga negara yang dapat

diandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

Pengertian senada dikemukakan oleh CICED ( Centre For Indonesian

Civic Education ) dalam Sapriya ( 2009 : 109 ), bahwa yang dimaksud

dengan Pendidikan Kewarganegaraan adalah “ Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan proses tranformasi yang membantu

membangun masyarakat yang heterogen menjadi kesatuan masyarakat

Indonesia, mengembangkan warga negara Indonesia yang memiliki

pengetahuan dan kepercayaan terhadap Tuhan, memiliki kesadaran
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terhadap hak dan kewajiban, baik kesadaran hukum, memiliki sensitivitas

politik, berpartisipasi politik dan masyarakat madani (civil society)“

Sebagaimana lazimnya suatu bidang studi yang diajarkan di sekolah,

materi keilmuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencakup

dimensi pengetahuan(knowledge), keterampilan (skill ), dan nilai ( values).

Hal ini sesuai dengan ide pokok mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan yang ingin membentuk warga negara yang memiliki

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan,

keterampilan dan nilai-nilai yang sesuai dengan konsep-konsep dan prinsip

kewarganegaraan. Pada gilirannya, warga negara yang baik tersebut

diharapkan dapat membantu terwujudnya masyarakat yang demokratis dan

konstitusional.

2.3.3 Karakteristik Mata Pelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan sebagai muatan kurikuler termasuk dalam

kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.Sebagaimana

lazimnya suatu bidang setudi yan diajarkan di sekolah, materi keilmuan

mata pelajaran PKn mencakup dimensi pengetahuan (knowledge),

keterampilan (skill) dan nilai (value) berupa watak

kewarganegaraan.Sejalan dengan ide pokok mata pelajaran PKn yang

ingin membentuk warga negara yang ideal yaitu yang memiliki

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang sesuai dengan konsep dan

prinsip-prinsip PKn.
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Dilihat dari standar kompetensi pembelajaran, ”pendidikan

kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada

pembentukan diri beragam dari segi agama, bahasa, usia, suku bangsa

untuk warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang dilandasai

oleh Pancasila dan UUD 1945” (Depdiknas, 2003).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta

didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan degan

hubungan antara warganegara dengan negara serta Pendidikan

Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat

diandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelajaran PKn mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-

nilai kewarganegaraan. Mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian

interdisipliner, artinya materi keilmuan kewarganegaraan dijabarkan dari

anatara lain : disiplin ilmu, politik, hukum, sejarah, ekonomi, moral dan

filsafat. Dengan memperhatikan visi dan misi mata pelajaran PKn yaitu

membentuk warganegara yang baik, maka selain mencakup dimensi

penegetahuan, mata pelajaran PKn ditandai dengan pemberian penekanan

pada dimensi sikap dan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan

berbagsa dan bernegara serta keterampilan menentukan posisi diri,

keterampilan hidup dan sebagainya.

Pendidikan di Indonesia dilaksanakan untuk mempersiapkan peserta didik

menjadi warga negara  yang memiliki komitment kuat dan konsisten untuk

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan
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(NKRI), dalam arti luas  pendidikan adalah upaya pengembangan potensi

warganegara  pada tiga  aspek yaitu  pandangan hidup, sikap hidup dan

kecakapan hidup. Upaya mengembangkan ketiga aspek tersebut, dapat

dirancang secara sistematis  melalui mata pelajaran tertentu. Khusus  yang

berkaitan dengan masalah nasionalisme, hukum,  konstitusi, politik, hak

asasi manusia, demokrasi dan etika bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara, mata pelajaran tersebut adalah  Pendidikan Kewarganegaraan

(Civic Education).

Adapun substansi kajian PKn dapat dilihat seperti pada bagan berikut  :

Gambar 2.1 Komponen Utama Materi PKn

Sumber: Pedoman Khusus Mata Pelajaran PKn Depdiknas (2003)

(1) Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge)

Civic Knowledge (Pengetahuan Kewarganegaraan) berkaitan dengan

kandungan atau apa yang harus diketahui oleh warganegara.

Komponen pengetahuan kewarganegaraan diwujudkan dalam bentuk

pemaknaan tehadap struktur dasar sistem kehidupan bermasyarakat,

Warga negara
yang berkarakter

Warga negara
Yang berpengetahuan

terampil

Pengetahuan
Kewarganegaraan
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berpolitik, berpemerintahan, berbangsa dan bernegara. Pembekalan

materi akan membantu siswa membuat pertimbangan yang luas dan

penuh nalar tentang tentang hakekat kehidupan bermasyarakat

(2) Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills)

Civic Skills (Keterampilan Kewarganegaraan) meliputi keterampilan

pengetahuan dan partisipatoris yang relevan. kecakapan intelektual

yang terpenting bagi terbentuknya warganegara yang berwawasan luas,

efektif dan bertanggungjawab antara lain adalah keterampilan berpikir

kritis, yang meliputi kecakapan-:mengidentifikasi, mendeskripsikan,

menjelaskan, mengevaluasi pendapat, menentukan dan

mempertahankan sikap dan pendapat berkenaan dengan persoalan-

persoalan publik. Kecakapan berpartisipasi  merupakan kompetensi

yang harus di miliki oleh siswa, dimulai dalam kegiatan pembelajaran

PKn. Siswa dapat belajar berinteraksi dalam kelompok , menghimpun

informasi, bertukar pandangan atau merumuskan rencana tindakan

sesuai dengan tingkat kematangannya. Siswa dapat belajar

mendengarkandengan penuh perhatian, bertanya dengan efektif, dan

menyelesaikan konflik melalui mediasi, kompromi atau membuat

kesepakatan. Kemapanan berpikir siswa setelah di sekolah menengah

atas diharapkan dapat mengembangkan kecakapan memantau

kebijakan publik. Kecakapan intelektual dan berpartisipasi merupakan

kecakapan yang menjadi kompetensi siswa dalam mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan, menurut National Standards for Civics

and Government , secara rinci dapat dijelaskan dalam tabel berikut:
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Tabel  2.1 Kecakapan Intelektual dan Berpartisipasi

Kecakapan Intelektual Kecakapan Berpartisipasi
1. Mengidentifikasi, untuk

mengenali dengan jelas sesuatu,
memiliki kemampuan
membedakan,
mengklasifikasi,dan menentukan
asal – usul

2. Mendeskripsikan: obyek, proses,
institusi, fungsi, tujuan, alat dan
kualitas yang jelas, melalui
laporan tertulis, atau verbal

1. Berinteraksi termasuk
berkomunikasi dengan obyek yang
berkaitan dengan masalah publik,
keterampilan yang dibutuhkan
adalah: bertanya, menjawab, :
berdiskusi dengan sopan santun,
menjelaskan kepentingan,
mengembang-, kan koalisi,
negoisasi, kompromi, mengelola
konflik secara damai, dan mencari
konsensus.

3. Mengklarifikasi, melalui proses
identi- kasi, deskripsi, seseorang
dapat menjelaskan sebab-sebab
suatu peristiwa dan memahami
makna dan pentingnya peristiwa,
untuk menemukan ide dan
alasan bertndak

4. Menganalisis, yaitu kemampuan
menguraikan unsur-unsur ideal
atau gagasan, proses politik,
lembaga, konsekuensi dari ide,
terhadap proses politik, memilih
mana yang merupakan: cara
dengan tujuan, fakta dengan
pendapat, tanggung jawab
pribadi dan publik

5. Mengevaluasi pendapat/posisi,
dengan menggunakan kriteria/
standar untuk membuat
keputusan tentang kekuatan dan
kelemahan isu/pendapat dan
menciptakan ide baru

6. Mengambil pendapat/posisi
dengan cara memilih dari
berbagai alternatif dan membuat
pilihan baru

7. Mempertahankan pendapat
melalui argumentasi berdasarkan
asumsi yang tang diambil, dan
merespon argumentasi yang
tidak disepakati

2. Memantau atau memonitor masalah
politik dan pemerintahan, terutama
dalam masalah publik, yang
membutuhkan keterampilan, di
antaranya :
1) Menggunakan berbagai sumber

informasi, seperti:media masssa
peristiwa sebenarnya untuk
mengetahui  persoalan publik.

2) Upaya mendapatkan informasi
tentang persoalan publik dari
kelompok-kelompok
kepentingan pejabat pemerintah
dan lembaga pemerintah,
misalnya menghadiri berbagai
pertemuan atau rapat umum.

3. Mempengaruhi proses politik,
pemerintah baik secara formal,
maupun informal, keterampilan
yang dibutuhkan, antara lain:
1) melakukan simulasi tentang

kegiatan kampanye pemilu,
dengar pendapat di DPRD,
pertemuan dengan pejabat
negara, dan proses peradilan

2) Memberikan suara bagi yang
cukup usia

3) Memberi kesaksian dihadapan
publik

4) Bergabung dalam lembaga
advokasi, memperjuangkan
tujuan bersama

Sumber : Diadaptasi dari Center for Civic Education National
Standard For Civics and Government.p 1-5, dalam Sapriya (127
– 135)
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(3) Karakter Kewarganegaraan (Civic Dispotitions)

Civic Dispotitions (Karakter Kewarganegaraan) yang mengisyaratkan

pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan

pengembangan demokrasi kontitusional. Watak kewarganegaraan

sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan

sebagai akibat adari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seeorang

di rumah, di sekolah, komunitas dan organisasi-organiasasi Civil Society.

Mengenai karakter kewarganegaraan, dijelaskan dalam National

Standard For Civics and Government sebagai berikut,   Karakter warga

negara termasuk sifat pribadi, seperti tanggung jawab, disiplin diri,

penghargaan tehadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu.

Karakter publik seperti, adab  sopan santun, rasa hormat terhadap hukum,

mempunyai pandangan terhadap masalah – masalah kemasyarakatan,

berpikir kritis. berpendirian, kemauan untuk bernegoisasi dan

berkompromi.

Ciri – ciri karakter pribadi dan kemasyarakatan  dapat diuraikan sebagai

berikut:

1) Menjadi anggota masyarakat yang mandiri

Karakter ini berwujud kesadaran secara pribadi untuk menjalankan

semua ketentuan hukum atau peraturan secara bertanggung jawab,

bukan karena  terpaksa atau karena pengawasan petugas penegak

hukum, bersedia menerima tanggung jawab akan konsekuensi, jika
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melakukan pelanggaran, dan mampu memenuhi kewajiban sebagai

anggota masyarakat  yang demokratis.

2) Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang

ekonomi dan politik , yang meliputi: tanggung jawab menjaga diri

sendiri, member nafkah menunjang kehidupan keluarga, merawat,

mengurus dan mendidik anak, memiliki wawasan tentang persoalan-

persoalan publik, memberikan suara, membayar pajak, bersedia jika

menjadi saksi di pengadilan, memberikan pelayanan kepada

masyarakat, melakukan tugas kepemimpinan sesuai dengan bakat

dan kemampuan masing-masing.

3) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, yang meliputi:

mendengarkan pandangan orang lain, berperilaku santun,

menghargai hak dan kepentingan sesama warga Negara, dan

mematuhi prinsip aturan mayoritas tetapi dengan menghormati hak

minoritas yang berbeda pandangan dengannya.

4) Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara

bijaksana dan efektif. Karakter ini mensyaratkan informasi yang luas

sebelum memberikan suara atau berpartisipasi dalam debat publik,

keterlibatan dalam diskusi yang santun dan reflektif, mampu

memegang kendali kepemimpinan yang sesuai. Karakter ini

menghendaki kemampuan warga negara memberi penilaian kapan

saatnya kepentingan pribadi sebagai warga negara dikesampingkan,

demi kepentingan umum. Kapan  kewajiban seseorang yang

didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional, selayaknya menolak



49

harapan-harapan masyarakat pada persoalan tertentu. Sifat-sifat

warganegara yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam

urusan-urusan kemasyarakatan, antara lain:

a.  Keberadaban (civility),  misalnya menghormati dan mau

mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda dengannya,

menghindari argumentasi yang bermusuhan, sewenang-wenang,

emosional dan tidak masuk akal.

b. Menghormati hak-hak orang lain, contohnya antara lain:

menghormati hak yang sama dengan orang lain dalam hukum dan

pemerintahan, mengajukan gagasan , bekerjasama

c. Menghormati hukum , dalam bentuk mau mematuhi hukum,

meskipun terhadap hal-hal tidak disepakati, berkemauan

melakukan tndakan dengan cara damai, legal dalam melakukan

proses dan tuntutan normatif

d.  Jujur, terbuka, berpikir kritis, bersedia melakukan negoisasi, tidak

mudah putus asa, memiliki  kepedulian terhadap masalah

kemasyarakatan, toleran, patriotik, berpendirian

5) Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat,

karakter ini menghendaki setiap warganegara memiliki kepedulian

terhadap urusan kemasyarakatan, mempelajari dan memperluas

pengetahuan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi,

memantau kepatuhan para pemimpin politik, dan mengambil

tindakan yang tepat, jika  mereka tidak mematuhinya melalui cara

damai dan berdasarkan hukum.
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2.4. Model Pembelajaran Kooperatif

2.4.1. Pengertian Model Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran tentu sering menemukan kendala atau beberapa

permasalahan yang membuat pembelajaran itu tidak berjalan sesuai

dengan keinginan dan tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran,

sehingga dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mangatasi

permasalahan ini. Hal yang paling tepat dilakukan adalah mengevaluasi

atau merefleksi bagaiman jalannya pembelajaran yang dianggap belum

berhasil tersebut, dalam hal ini model pembelajaran memegang peran yang

sangat penting dalam berjalanya pembelajaran karena pada dasarnya

model pembelajaran adalah prosedur tentang berlangsungnya

pembelajaran. Model dirancang untuk mewakili realitas sesungguhnya,

walaupun model itu sendiri bukanlah realitas dari dunia sebenarnya.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Sapriya (2009: 46) menyatakan bahwa

“Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam

merencanakan pembelajaran di kelompok maupun tutorial.”

Pernyataan itu didukung oleh Trianto (2009: 46) menyatakan bahwa

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang
digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di
kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Fungsi model pembelajaran
adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru
dalam melaksanakan pembelajaran.
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Model pembelajaran adalah konsep berjalanya pembelajaran seperti yang

dikemukakan Sagala (2009: 76) menyatakan bahwa

Model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang berisi
prosedur sistematik dan mengorganisasikan pengalaman belajar
siswa untuk mencapai tujuan belajar tertentu yang befungsi sebagai
pedoman bagi guru dalam proes belajar mengajar.

Pernyataan di atas didukung Gunter et al dalam Roestiyah (2001: 67)

menyatakan bahwa “Learning model is an instructional model is a step-

by-step procedure that leads to specific learning outcomes.

Bedasarkam pernyataan para ahli di atas dapat diringkas bahwa model

pembelajaran merupakan suatu kerangka perencanaan konseptual yang

tersusun dan terorganisasi dengan tujuan memberikan pengarahan secara

bertahap terhadap suatu proses pembelajaran dimana tujuan adalah

membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran itu tercapai.

2.4.2. Model Pembelajaran Kooperatif

1. Definisi

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang paling

sering digunakan dalam pembelajaran karena dianggap paling efektif

dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan

menyenangkan serta mampu membangun sikap inkuri, diskoveri, dan

sikap kontruktiviatik siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai

dengan benar. Pembelajaran kooperatif sangat mendukung aktivitas

siswa dalam kelompok, sehingga ini memungkinkan mereka

mengembangkan aspek kognitif melalu diskusi dengan kelompok,
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mengembangkan sikap atau afektif mereka melalui tata cara

berkelompok dalam pembelajaran, serta mampu meningkatkan

psikomotor mereka karena individu dalam kelompok dituntut aktif.

Definisi yang serupa juga diungkapkan Rusman (2013: 54) menyatakan

bahwa “Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas

meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk lebih

dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru.”

Pernyataan di atas di dukung oleh Sanjaya (2006: 35) yang menyatakan

bahwa

Model pembelajaran Cooperative Learning merupakan suatu
model pembelajaran membantu siswa dalam mengembangkan
pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata di
masyarakat, sehingga dengan bekerja secara bersama-sama
diantara sesama anggota kelompok akan meningkatkan motivasi
produktivitas dan perolehan belajar.

Model pembelajaran kooperatif juga diuraikan oleh Slavin (2011: 4)

yang menyatakan bahwa “Pembelajaran kooperatif merujuk pada

berbagai macam metode pengajaran dimana para siswa bekerja dalam

kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainya

dalam mempelajari materi pembelajaran.”

Selain itu dinyatakana juga bahwa menurut Johnson dalam Silberman

(2006: 396) bahwa

Cooperative instruction with other student promote (1) positive
peer relation, (2) peer encouragement toward achievment, (3)
involvement in and commitment to instructional activities, (4)
greater amount of time spent on task related behaviors, and (5)
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obeying rules. (Pembelajaran kooperatif dengan siswa lain akan
membawa (1) hubungan sebaya yang positif, (2)
menyemangatkan teman sebaya dalam pencapaian, (3)
keterlibatan dan komitmen dalam kegiatan-kegiatan
pembelajaran, (4) lebih banyak waktu yang dihabiskan dalam
kegiatan-kegiatan pembelajaran, (5) mematuhi peraturan).

Berdasarkan pernyataan di atas dari pernyataan para ahli di atas dapat

diringkas bahwa model pembelajaran kooperatif adalah model

pembelajaran dengan menekankan kegiatan pada kelompok-kelompok

siswa yang membantu mengembangkan pemahaman dan sikap siswa

sesuai dengan tuntutan dalam kehidupan nyata di masyarakat.

2. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif

Model Pembelajaran kooperatif adalah model yang sangat khas sekali

dalam pembelajaran yang menerapkan sistem belajar di dalam

kelompok untuk memngembangkan kemampuan dan sikap siswa, serta

psikomotornya guna mencapai tujuan pembelajaran.

Hal ini selaras dengan pernyataan dari penjabaran Slameto (1992: 22)

Bahwa karakter model pembelajaran kooperatif  tidak hanya
sekedar belajar dalam kelompok, karena belajar dalam model
Cooperative Learning harus ada “struktur dorongan dan tugas
yang bersifat kooperatif” sehingga memungkinkan terjadinya
interaksi secara terbuka dan hubungan-hubungan yang bersifat
interdependensi yang efektif diantara anggota kelompok.

Dalam pembelajaran kooperatif juga mempunyaikarakteristik dasar

yang membedakan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran

koooperatif dengan pembelajaran kelompok yang dilakukan

denganasal-asalan. Hal ini terlihat ketika seorang guru melaksanakan



54

prosedur model kooperatif dengan benar, maka guru tersebut akan

dapat mengelola kelompok lebih efektif.

Agar mencapai hasil maksimal perlu diterapkan karakteristik yang

terdapat dalam pembelajaran kooperatif. karakteristik kooperatif

sebagai berikut kelompok dibagi atas kelompok-kelompok kecil,

dengan anggota kelompok yang terdiri dari beberapa orang siswa yang

memiliki kemampuan akademik bevariasi serta memperhatikan jenis

kelamin dan etnis, disini siswa tidak pandang bulu dengan siapa mereka

akan berkelompok, siswa belajar dalam kelompoknya dengan kerja

sama untuk menguasai materi pelajaran dengan saling membantu, setiap

siswa mempunyai peran di dalam kelompok, tidak ada orang yang

menguasai yang bisa mengajari yang tidak bisa. Sistem penghargaan

lebih berorientasi kepada kelompok dari pada individu, jadi semua

anggota akan merasakan kebanggaan yang sama apabila kelompoknya

lebih unggul dari pada kelompok yang lain.

Selain itu Slavin, Abrani, dan Chambers dalam Sanjaya (2006: 242-

244) “menjabarkan tentang karakteristik model pembelajaran kooperatif

melalui beberapa pespektif, diantaranya adalah prespektif motivasi,

prespektif sosial, prespektif perkembangan kognitif, dan prespektif

elaborasi kognitif.”

a. Prespektif motivasi artinya bahwa penghargaan yang diberikan

kepada kelompok memungkinkan setiap anggota kelompok akan

saling membantu. Karena penghargaan diberikan akan memotivasi
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siswa untuk dapatmenyelesaikan masalah sehingga anggota

kelompok merasa senang apabila penghargaan tersebut diberikan

untuk kelompoknya.

b. Prespektif sosial artinya bahwa melalui kooperatif setiap siswa

akan saling membantu dalam belajar karena mereka menginginkan

semua angggota kelompok memperoleh keberhasilan. Bekerja

secara team dengan mengevaluasi keberhasilan sendiri oleh

kelompok, merupakan iklim yang bagus, dimana setiap anggota

kelompok menginginkan semuanya memperoleh keberhasilan.

c. Prespektif perkembangan kognitif artinya bahwa dengan adanya

interaksi antar anggota kelompok dapat mengembangkan prestasi

siswa untuk berpikir mengolah berbagai informasi.

d. Elaboratif kognitif artinya bahwa setiap siswa akan berusaha untuk

memahami dan menimba informasi untuk menambah pengetahuan

kognitif. Dalam satu team siswa akan saling membantu dan saling

memberi informasi sehingga pengetahuan anggota kelompok yang

belum tahu menjadi tahu dengan adanya interaksi antar anggota

kelompok.

Karekateristik pembelajaran kooperatif diuraikan oleh Sanjaya (2006:

242-244) bahwa “Karakteristik pembelajaran kooperatif dibagi menjadi

empat, yaitu (1) pembelajaran secara team merupakan tempat untuk

mencapai tujuan, (2) didasarkan pada manajemen kooperatif, (3)

kemauan untuk bekerja sama, (4) ketrampilan bekerja sama.”
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Berdasarkan uraian di atas dapat disintetiskan bahwa karakteristik

pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang tidak hanya

menekankan pada pembelajaran kelompok yang berarti siswa belajar

dalam kelompok-kelompok belajar mereka dan di dalam terjadi

interaksi yaitu interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan

kelompok, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan guru.

3. Teori Cooperative Learning

Dalam berbagai teori pembelajaran kooperatif memandang bahwa

pembelajaran kooperatif sejalan dengan pendekatan pembelajaran

kontruktivistik yang menganggap bahwa siswa yang datang ke sekolah

telah siap dengan dengan mental dan pengetahuan mereka sehingga

mereka dapat membangun pengetahuan mereka dengan sendirinya

karena di awal mereka telah memiliki konsep dan materi yang telah

mereka siapkan sebelum pembelajaran sehingga ini sangat disini peran

guru sebagai fasilitator dapat dilihat dengan jelas.

Hal ini sejalan dengan pendapat parah ahli, seperti menurut Rusman

(2013: 31) menjabarkan

Dikemukakan bahwa dalam proses ini siswa membina
pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang dimiliki
sebelumnya. Siswa bukanlah sebagai penerima informasi atau
pengetahuan dari guru namun siswa belajar untuk membina
sendiri pengetahuanya.

Pandangan-pandangan tentang kontruktivisme juga dikemukakan oleh

Sanjaya (2008: 30) menjabarkan bahwa “sejalan dengan pendapat

tersebut kontruktivisme merupakan satu pandangan bahwa siswa
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membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan

pengetahuan dan pengalaman yang ada”.

Dalam Cooperative Learning terdapat teori-teori yang dikemukakan

oleh beberapa ahli diantaranya sebagai berikut.

1. Teori Ausubel

Teori yang pertama ini dikemukakan oleh Ausubel dalam Rusman

(2013: 31) bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna.

Dimaksud dengan pembelajaran bermakna adalah ada suatu
proses mengaitkan informasi baru pada suatu konsep-konsep
relevan terdapat dalam struktur kognitif seseorang meliputi
fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi telah dipelajari
dan diingat siswa dalam proses pembelajaran bukan hanya
sekedar menyampaikan konsep namun juga memperhatikan
kualitas proses pembelajaran benar-benar bermakna.

Dalam pembelajaran kooperatif, guru menjadikan pembelajaran

yang bermakna dengan cara memandang siswa bukan sebagai

objek pembelajaran. Siswa dipandang sebagai seseorang pada saat

pembelajaran telah memiliki pengetahuan sehingga pada saat

proses belajar siswa mengaitkan pengetahuan yang dimiliki dengan

informasi baru secara berkelompok.

2. Teori Piaget

Teori Piaget ini diuraikan oleh Sanjaya (2008: 37) “Dalam kaitanya

dengan pembelajaran, teori ini mengacu pada kegiatan

pembelajaran yang harus melibatkan partisipasi peserta didik.”

Ditambahkan oleh Semiawan dalam Sanjaya (2008: 37).

Pengetahuan tidak hanya diterima secara verbal oleh siswa namun
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juga dikonstruksi dan direkonstruksi oleh siswa, dengan melibatkan

siswa secara aktif.

Jadi dalam kegiatan belajar Cooperative Learning terjadi

pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Pada masa ini siswa

menyesuaikan dengan hal yang konkret dan harus berpikir kritis.

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas kognitif siswa,

guru dalam melaksanakan pembelajaranya harus lebih

memprioritaskan pada kegiatan pemecahan masalah atau latihan

meneliti dan menemukan. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa

hendaknya banyak diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan

lingkungan dapat dilakukan oleh siswa bersama teman temanya

secara berkelompok.

3. Teori Vygotsky

Teori ketiga ini dikemukakan oleh Vygotsky dalam Sanjaya (2008:

37) Pembelajaran kooperatif adalah

Suatu perkembangan pengertian baik pengertian yang spontan
maupun ilmiah. Pengertian spontan merupakan pengertian
yang didapat dari kehidupan sehari-hari, sedangkan pengertian
ilmiah diperoleh dari pelajaran di sekolah. Keduanya saling
berkaitan satu sama lain.

Tingkat perkembangan sesungguhnya adalah kemampuan

pemecahan masalah secara mandiri sedangkan tingkat

perkembangan potensial adalah kemampuan pemecahan masalah

dibawah bimbingan orang dewasa. Model kooperatif dapat

digunakan untuk menerapakan tingkat perkembangan potensial
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siswa. Dalam pembelajaran kooperatif, guru bertindak sebagai

fasilitator. Siswa bekerja dalam kelompok untuk memahami materi

atau memecahkan masalah bersama teman sebayanya, guru

membimbing siswa dalam kelompok.

Berdasarkan teori di atas, dapat diringkas bahwa pembelajaran

kooperatif merupakan pembelajaran yang berlandaskan pada

konstruktivisme. Dalam pembelajaran ini siswa ditekankan sebagai

subyek yang sepenuhnya aktif membangun pengetahuan mereka,

sedangkan guru sebagai fasilitator yang berperan dalam

membimbing siswa. Pembelajaran ini bertujuan memberikan

pembelajaran bermakna (meaningfull learning) kepada siswa guna

memberi mereka pengetahuan hingga tingkat experience learning

atau pengalaman belajar bagi mereka.

4. Tujuan Cooprative Learning

Seperti uraian yang mengkaitkan bahwa pembelajaran kooperatif

membantu siswa dalam membangun sendiri pengetahuan mereka

maka dapat diketahui bahwa tujuan daripada pembelajatran kooperatif

ini sendiri adalah untuk membangun kemampuan dan pengetahuan

siswa melalui pengalaman belajar dan pembelajaran yang bermakna

demi tercapainya tujuan pembelajaran yang menekankan peran

mereka dalam kelompok-kelompok belajar yang saling berinteraksi.

Tujuan pembelajaran kooperatif dijelaskan Sanjaya (2008: 37)

menyatakan tujuan pembelajaran kooperatif bertujuan untuk
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pencapaian hasil belajar, penerimaan terhadap keragaman dan

pengembangan keterampilan sosial.

Model Cooperative Learning dikembangkan untuk mencapai tiga

tujuan sebagai berikut.

a. Hasil belajar akademik

Dengan Cooperative Learning siswa dapat bertukar pendapat dan

saling mengajari satu sama lain. Hal ini dapat menguntungkan

semua siswa, baik yang berprestasi tinggi maupun berprestasi lebih

rendah karena mereka dapat mengerjakan semua tugas yang

diberikan dalam kelompok sehingga akan meningkatkan prestasi

akademik mereka.

b. Toleransi dan penerimaan terhadap keanekaragaman

Cooperative Learning memberikan kesempatan kepada siswa

dengan latar belakang prestasi akademik, budaya, kelompok sosial

maupun ras untuk belajar saling menghargai satu sama lain.

c. Pengembangan keterampilan sosial

Komponen-komponen dalam ketrampilan sosial dijelaskan oleh

Sagala (2009: 61) beberapa komponen keterampilan sosial adalah

“kecakapan berkomunikasi, kecakapan bekerja kooperatif dan

kolaboratif, serta solidaritas.”

Selain itu menurut Trianto (2009: 58) “ Dengan penerapan

Cooperative Learning siswa akan dilatih keterampilan sosialnya
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dengan cara mengemukakan pendapat, menerima saran dari teman,

serta bekerjasama dalam mencari pemecahan masalah yang

dihadapi siswa dalam kelompoknya saat proses pembelajaran.”

Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk

meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan

pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam

kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk

berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar

belakang.

Dari uraian di atas dapat saya diringkas bahwa tujuan dari cooperative

learning adalah membangun pengetahuan dan mental siswa dan juga

mengembangkan ketrampilan dalam bidang pengetahuan, ketrampilan

sosial, dan rasa toleransi mereka, dan hal ini sangat dibutuhkan guna

membangun pengetahuan yang mempunyai kualitas karakter yang

baik.

2.4.3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stray Two Stay ( TSTS)

a. Definisi

Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model kooperatif tipe

two stray two stay (dua tinggal dua tamu) yang dikembangkan oleh

Spencer Kagan pada tahun 1992 dan bisa digunakan bersama dengan

model kepala bernomor (numbered heads).

Model pembelajaran kooperatif tipe two stray two stay adalah metode

pembelajaran yang sangat khas dan fleksibel, dikatakan khas karena
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model pembelajaran ini memiliki keunikannya tersendiri dimana dua

orang tinggal sedangkan yang lain bepencar dalam satu kelompok yang

terdiri dari empat orang tersebut, hal ini sangatlah membantu siswa

dalam melakukan interaksi dengan kelompok lain dan dapat

meningkatkan hail belajar mereka dalam kognitif, afektif dan

psikomotor mereka. Selain itu, metode ini dikatakan fleksibel

dikarenakan metode pembelajaran two stay two stray ini dapat

digunakan disemua mata pelajaran terlebih mata pelajaran yang banyak

menonjolkan sikap afektif seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Selain itu menurut Sagala (2009: 54) berpendapat bahwa “Metode dua

tinggal dua tamu (two stay two stray) memberi kesempatan kepada

kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok

lain.”

Model pembelajaran kooperatif juga membuat Sanjaya (2008: 77)

mendefinisikan bahwa

Model pembelajaran two stay two stray (dua tinggal dua tamu)
merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa belajar
memecahkan masalah bersama anggota kelompoknya, kemudian
dua siswa dari kelompok tersebut bertukar informasi ke dua
anggota kelompok lain yang tinggal.

Definisi tentang model pembelajaran TSTS dapat diringkas bahwa

model pembelajaran ini model pembelajaran dengan ciri khas pada

kegiatan tinggal dan berpencar dimana kelompok saling berinteraksi

satu sama lain.
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Beberapa ahli juga menambahkan diantaranya, menurut Jarolimek dan

Parker dalam Rusman (2013: 101) menyatakan bahwa “Cooperative

learning tipe two stray two stay memperhatiakn kemapuan akademis

siswa. Guru membentuk kelompok heterogen dengan alsan memberi

kesempatan siswa saling mengajar, mendukung, berinteraksi, dan

memecahkan maslah.”

Menurut uraian para ahli di atas dapat diringkas bahwa metode

pembelajaran two stray two stay adalah pembelajaran yang

mengembangkan kemampuan siswa melalui kelompok yang bertukar

informasi yaitu menerima dan memberi infomasi serta mampu

menyimpulkan apa yang mereka berikan dan apa yang mereka terima.

b. Ciri-ciri Model Pembelajaran Two Stay Two Stray

Ciri-ciri model pembelajaran TSTS, yaitu:

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk

menuntaskan materi belajarnya.

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi,

sedang dan rendah.

c. Bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku,

jenis kelamin yang berbeda.

d. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu
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c. Tujuan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray

Model pembelajaran ini siswa dihadapkan pada kegiatan mendengarkan

apa yang diutarakan oleh temannya ketika sedang bertamu, yang secara

tidak langsung siswa akan dibawa untuk menyimak apa yang diutarakan

oleh anggota kelompok yang menjadi tuan rumah tersebut. Dalam

proses ini, akan terjadi kegiatan menyimak materi pada siswa

(Roestiyah, 2001: 65).

Model pembelajaran kooperatif TSTS ini memiliki tujuan yang sama

dengan pendekatan pembelajaran kooperatif yang telah di bahas

sebelumnya. Siswa diajak untuk bergotong royong dalam menemukan

suatu konsep. Penggunaan model pembelajaran kooperatif TSTS akan

mengarahkan siswa untuk aktif, baik dalam berdiskusi, tanya jawab,

mencari jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang

dijelaskan oleh teman. Selain itu, alasan menggunakan model

pembelajaran two stay two stray ini karena terdapat pembagian kerja

kelompok yang jelas tiap anggota kelompok, siswa dapat bekerjasama

dengan temannya, dapat mengatasi kondisi siswa yang ramai dan sulit

diatur saat proses belajar mengajar.

Dengan ini disimpulkan bahwa tujuan dari model pembelajaran two

stay two stray adalah untuk melatih keaktifan siswa dalam kegiatan

meyimak dan bertamu agar mereka mampu menemukan konsep materi

yang dipelajari serta  menjadi aktif dalam diskusi, bertanya, menjawab

serta mampu berbagi dengan kelompok yang lain.
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d. Langkah-langkah model pembelajaran Two Stay Two Stray

1. Dijelaskan langkh-langkah model TSTS menurut Tamu dalam

Sanjaya (2006: 60-61) Adapun langkah-langkah model

pembelajaran dua tinggal dua pergi adalah sebagai berikut.

a. Siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa.

b. Setelah selesai, dua siswa dari masing-masing kelompok akan

meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke

kelompok yang lain.

c. Dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan

hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka.

d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri

dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain.

e. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja

mereka.

2. Selain itu menurut Roestiyah, (2001: 65) adapun langkah-langkah

pembelajaran two stay two stray, yaitu:

a. Siswa bekerja alam kelompok yang beranggotakan empat

orang.

b. Setelah selasai, dua orang dari masing-masing kelompok

meninggalkan kelompoknya untuk kemudian bertemu dengan

kelompok yang lain.

c. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas

membagikan hasil kerja dan informasi yang mereka miliki

kepada tamu yang datang ke kelompok mereka.
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d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka masing-

masing dan melaporkan temuan mereka yang diperoleh dari

kelompk yang lain.

e. Kelompok mencocokkan dan membahasa hasil kerja mereka

masing-masing.

3. Ditambahkan definisi tentang model TSTS oleh Nadiya dalam

Sanjaya (2006: 9-10) bahwa langkah-langkah model pembelajaran

kooperatif two stay two stray adalah sebagai berikut

a. Pembentukan kelompok heterogen. Pembentukan kelompok

dalam kelas dilakukan oleh guru yang lebih tahu tentang mana

siswa yang pandai dan mana siswa yang lemah. Pembentukan

kelompok ini harus bersifat heterogen. . Siswa-siswa dalam

kelompok merupakan campuran siswa dari tingkat kepandaian,

jenis kelamin dan suku. Sehingga tidak akan ditemui kelompok

yang akan beranggotakan siswa yang pandai saja atau

sebaliknya.

b. Penjelasan materi dan kegiatan kelompok. Guru memberikan

informasi pada siswa berkenaan dengan kegiatan yang

dilakukan oleh siswa serta relevansi kegiatan dengan materi

pelajaran. Pada saat guru memberikan materi pelajaran, siswa

harus sudah berada dalam kelompok masing-masing kelompok

mengerjakannya. Apabila terdapat kesulitan dalam intepretasi

petunjuk kegiatan, siswa dapat meminta bantuan guru.



67

c. Kelompok memutuskan jawaban yang paling benar dan

memastikan setiap anggota kelompok memahami jawaban

tersebut.

d. Setelah selesai, dua orang ini masing-masing kelompok akan

meninggalkan kelompoknya dan bertamu ke dua kelompok

lain. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas

membagikan hasil kerja dan informasi mereka kepada tamu

mereka

e. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri

dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain.

f. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja

mereka.

g. Pemberian penghargaan. Kelompok yang mempunyai nilai

rata-rata tiap anggota paling baik, pantas diberi penghargaan.

Skor yang dicapai tiap kelompok ini digunakan sebagai dasar

pembentukkan kelompok baru untuk materi berikutnya.

4. Definisi selanjutkan diuraikan Spencer Kagan 1992 dalam Sagala

(2009: 87) adapun langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif

tipe two stray  two stay, yaitu sebagai berikut:

a. Pembagian kelompok. Pada langkah ini guru membagi siswa

dalam kelompok-kelompok yang setiap kelompoknya terdiri

dari empat sampai lima siswa.

b. Pemberian tugas. Di langkah kedua ini guru memberikan sub-

pokok bahasan tertentu atau tugas-tugas tertentu kepada setiap
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kelompok untuk dibahas bersama-sama dengan anggota

kelompoknya masing-masing.

c. Diskusi. Siswa mengerjakan tugas. Pada kegiatan ini siswa di

dalam setiap kelompok bekerja sama untuk menyelesaikan tugas

yang diberikan oleh guru.

d. Tinggal atau berpencar. Setelah setiap kelompok selesai

mengerjakan tugas yang diberikan maka setiap kelompok

menentukan dua anggota yang akan stay (tinggal) dan dua

anggota yang akan stray (berpencar) ke kelompok lain.

e. Berbagi. Pada langkah kelima ini, semua siswa saling berbagi

apa yang telah mereka kerjakan untuk menyelesaikan tugas dari

guru (catatan: siswa pada langkah ini saling menjelaskan,

presentasi, bertanya, dan melakukan konfirmasi, lalu mencatat

apa saja yang didapatnya dari kelompok lain). Dua anggota

kelompok yang tinggal di dalam kelompok bertugas membagi

informasi dan hasil kerja mereka kepada dua orang tamu dari

kelompok lain yang akan berkunjung ke kelompok mereka.

f. Diskusi kelompok. Tahap selanjutnya adalah semua anggota

kelompok kembali ke kelompok yang semula dan melaporkan

apa yang mereka temukan dari kelompok lain.

g. Diskusi kelas. Setiap kelompok kemudian membandingkan dan

membahas hasil pekerjaan mereka semua dalam sebuah diskusi

kelas dengan fasilitasi oleh guru.
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Menurut pendapat para ahli di atas maka dapat diringkah bahwa

langkah-langkah model TSTS adalah pemberian tugas, diskusi,

simulasi dan berbagi.

e. Tahapan-tahapan dalam model pembelajaran TSTS

Pembelajaran kooperatif model TSTS terdiri dari beberapa tahapan

sebagai berikut.

1. Persiapan

Pada tahap persiapan ini, hal yang dilakukan guru adalah membuat

silabus dan sistem penilaian, desain pembelajaran, menyiapkan tugas

siswa dan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan

masing-masing anggota 4 siswa dan setiap anggota kelompok harus

heterogen berdasarkan prestasi akademik siswa dan suku.

2. Presentasi Guru

Pada tahap ini guru menyampaikan indikator pembelajaran,

mengenal dan menjelaskan materi sesuai dengan rencana

pembelajaran yang telah dibuat.

3. Kegiatan Kelompok

Pada kegiatan ini pembelajaran menggunakan lembar kegiatan yang

berisi tugas-tugas yang harus dipelajari oleh tiap-tiap siswa dalam

satu kelompok. Setelah menerima lembar kegiatan yang berisi

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan konsep materi

dan klasifikasinya, siswa mempela-jarinya dalam kelompok kecil (4

siswa) yaitu mendiskusikan masalah tersebut bersama-sama anggota

kelompoknya. Masing-masing kelompok menyelesaikan atau
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memecahkan masalah yang diberikan dengan cara mereka sendiri.

Kemudian dua dari empat anggota dari masing-masing kelompok

meninggalkan kelompoknya dan bertamu ke kelompok yang lain,

sementara dua anggota yang tinggal dalam kelompok bertugas

menyampaikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu. Setelah

memperoleh informasi dari dua anggota yang tinggal, tamu mohon

diri dan kembali ke kelompok masing-masing dan melaporkan

temuannya serta mancocokkan dan membahas hasil-hasil kerja

mereka.

4. Formalisasi

Setelah belajar dalam kelompok dan menyelesaikan permasalahan

yang diberikan salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi

kelompoknya untuk dikomunikasikan atau didiskusikan dengan

kelompok lainnya. Kemudian guru membahas dan mengarahkan

siswa ke bentuk formal.

5. Evaluasi Kelompok dan Penghargaan

Pada tahap evaluasi ini untuk mengetahui seberapa besar

kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diperoleh

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif model TSTS.

Masing-masing siswa diberi kuis yang berisi pertanyaan-pertanyaan

dari hasil pembelajaran dengan model TSTS, yang selanjutnya

dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada kelompok yang

mendapatkan skor rata-rata tertinggi.
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2.4.4. Model Pembelajaran Konvensional

Model pembelajaran yang sering digunakan oleh guru dalam pembelajaran sehari-

hari adalah model pembelajaran konvensional. Model ini sebenarnya kurang baik

untuk kita gunakan sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran

konvensional yang biasa digunakan biasanya terdiri dari metode ceramah dan

penugasan (Ali, 2007: 34).

Menurut Aunurrahman, (2009: 55) mengatakan bahwa pembelajaran

konvensional ditandai dengan penyajian pengalaman-pengalaman yang berkaitan

dengan konsep yang akan dipelajari, dilanjutkan dengan pemberian informasi oleh

guru, tanya jawab, pemberian tugas oleh guru, pelaksanaan tugas oleh siswa

sampai pada akhirnya guru merasa bahwa apa yang telah diajarkan dapat

dimengerti oleh siswa. Meski metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru

dari pada anak didik, tetapi metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja

dalam kegiatan pengajaran (Djamarah, 2006: 97).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

konvensional adalah cara mengajar yang menuntut keaktifan guru untuk

menyajikan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan konsep yang akan

dipelajari. Sintaks model pembelajaran konvensional, yaitu: 1) guru

menyampaikan materi secara lisan, 2) guru mengadakan tanya jawab kepada

siswa secara individual, 3) guru memberikan tugas kepada siswa secara

individual, 4) secara bersama-sama membahas tugas, 5) guru dan murid

menyimpulkan materi, 6) pemberian evaluasi.
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Menurut Djamarah (2006: 78), metode pembelajaran konvensional adalah metode

pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak

dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru

dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam pembelajaran

sejarah metode konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan

penjelasan serta pembagian tugas dan latihan.

Pembelajaran pada metode konvesional, peserta didik lebih banyak mendengarkan

penjelasan guru di depan kelas dan melaksanakan tugas jika guru memberikan

latihan soal-soal kepada peserta didik. Yang sering digunakan pada pembelajaran

konvensional antara lain metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi,

metode penugasan.

Secara umum menurut Djamarah, (2006: 67) menyebutkan ciri-ciri pembelajaran

konvensional sebagai berikut:

1. Peserta didik adalah penerima informasi secara pasif, dimana peserta didik
menerima pengetahuan dari guru dan pengetahuan diasumsinya sebagai badan
dari informasi dan keterampilan yang dimiliki sesuai standar.

2. Belajar secara individual.
3. Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis.
4. Perilaku dibangun berdasarkan kebiasaan.
5. Kebenaran bersifat absolut dan pengetahuan bersifat final.
6. Guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran.
7. Perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik.
8. Interaksi di antara peserta didik kurang.
9. Guru sering bertindak memperhatikan proses kelompok yang terjadi dalam

kelompok-kelompok belajar.

Namun perlu diketahui bahwa pembelajaran dengan model ini dipandang cukup

efektif atau mempunyai keunggulan, terutama:

1. Berbagai informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat lain
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2. Menyampaikan informasi dengan cepat

3. Membangkitkan minat akan informasi

4. Mengajari peserta didik yang cara belajar terbaiknya dengan mendengarkan

5. Mudah digunakan dalam proses belajar mengajar.

Sedangkan kelemahan dari pembelajaran model ini, menurut Putra (2005: 90)

antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan belajar adalah memindahkan pengetahuan dari guru ke peserta didik.
Tugas guru adalah memberi dan tugas peserta didik adalah menerima.

2. Kegiatan pembelajaran seperti mengisi botol kosong dengan pengetahuan.
Peserta didik merupakan penerima pengetahuan yang pasif.

3. Pembelajaran konvensional cenderung mengkotak-kotakkan peserta didik.
4. Kegiatan belajar mengajar lebih menekankan pada hasil daripada proses.
5. Memacu peserta didik dalam kompetisi bagaikan ayam aduan, yaitu peserta

didik bekerja keras untuk mengalahkan teman sekelasnya. Siapa yang kuat dia
yang menang.

Metode lainnya yang sering digunakan dalam metode konvensional antara lain

adalah ekspositori. Metode ekspositori ini seperti ceramah, di mana kegiatan

pembelajaran terpusat pada guru sebagai pemberi informasi (bahan pelajaran). Ia

berbicara pada awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal disertai tanya

jawab. Peserta didik tidak hanya mendengar dan membuat catatan. Guru bersama

peserta didik berlatih menyelesaikan soal latihan dan peserta didik bertanya kalau

belum mengerti. Guru dapat memeriksa pekerjaan peserta didik secara individual,

menjelaskan lagi kepada peserta didik secara individual atau klasikal.

Menurut Suherman (2001: 21), mendefenisikan bahwa pendekatan konvensional

ditandai dengan guru mengajar lebih banyak mengajarkan tentang konsep-konsep



74

bukan kompetensi, tujuannya adalah peserta didik mengetahui sesuatu bukan

mampu untuk melakukan sesuatu dan pada saat proses pembelajaran peserta didik

lebih banyak mendengarkan. Di sini terlihat bahwa pendekatan konvensional yang

dimaksud adalah proses pembelajaran yang lebih banyak didominasi gurunya

sebagai “pentransfer ilmu, sementara peserta didik lebih pasif sebagai “penerima”

ilmu.

Menurut Sanjaya (2008: 45) memandang pembelajaran ekspoisitori adalah proses

pembelajaran yang dilakukan sebagai mana umumnya guru membelajarkan materi

kepada peserta didiknya. Guru mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta

didik, sedangkan peserta didik lebih banyak sebagai penerima. Sistem

pembelajaran konvensional (faculty teaching) cenderung kental dengan suasana

instruksional dan dirasa kurang sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat. Di samping itu sistem

pembelajaran konvensional kurang fleksibel dalam mengakomodasi

perkembangan materi kompetensi karena guru harus intensif menyesuaikan materi

pelajaran dengan perkembangan teknologi terbaru.

Selanjutnya menurut Sagala, (2009: 66), menyatakan pembelajaran dikatakan

mengggunakan pendekatan konvensional apabila mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut:

1. Otoritas seorang guru lebih diutamakan dan berperan sebagai contoh bagi
murid-muridnya.

2. Perhatian kepada masing-masing individu atau minat sangat kecil
3. Pembelajaran di sekolah lebih banyak dilihat sebagai persiapan akan masa

depan, bukan sebagai peningkatan kompetensi peserta didik di saat ini.
4. Penekanan yang mendasar adala pada bagaimana pengetahuan dapat diserap

oleh peserta didik dan penguasaan pengetahuan tersebutlah yang menjadi tolak
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ukur keberhasilan tujuan, sementara pengembangan potensi peserta didik
terabaikan.

Jika dilihat dari tiga jalur modus penyampaian pesan pembelajaran,

penyelenggaraan pembelajaran konvensional lebih sering menggunakan modus

telling (pemberian informasi), ketimbang modus demonstrating (memperagakan)

dan doing direct performance (memberikan kesempatan untuk menampilkan

unjuk kerja secara langsung). Dalam kata lain, guru lebih sering menggunakan

strategi atau metode ceramah atau drill dengan mengikuti urutan materi dalam

kurikulum secara ketat. Guru berasumsi bahwa keberhasilan program

pembelajaran dilihat dair ketuntasannya menyampaikan seluruh meteri yang ada

dalam kurikulum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pendekatan konvensional dapat dimaklumi

sebagai pembelajaran yang lebih banyak berpusat pada guru, komunikasi lebih

banyak satu arah dari guru ke peserta didik, metode pembelajaran lebih pada

penguasaan konsep-konsep bukan kompetensi. Meskipun banyak terdapat

kekurangan, model pembelajaran konvensional ini masih diperlukan, mengingat

model ini cukup efektif dalam memberikan pemahaman kepada para murid pada

awal-awal kegiatan pembelajaran.

2.4.5 Pendekatan Pembelajaran Konvensional

1) Pengertian

Menurut Depdiknas ( 2003: 592 ) konvensional mempunyai arti berdasarkan

konvensi ( kesepakatan ) umum (seperti adat, kebiasaan, kelaziman ), tradisional.

Dalam  kaitannya dengan  peningkatan kualitas pendidikan, Zamroni, dalam

Roestiyah (2001: 25) pendekatan konvensional uapaya peningkatan kualitas
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pendidikan yang bertumpu secara kaku pada paradigma input – proses – autput.

Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, pendekatan pembelajaran

sebagaimana yang sudah lazim digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas

disebut pendekatan pembelajaran konvensional.

Pendekatan pembelajaran konvensional merupakan pendekatan yang dilakukan

dengan mengkombinasikan bermacam- macam metode pembelajaran. Dalam

prakteknya metode ini berpusat pada guru ( teacher centered ), guru lebih

mendominasi dalam  kegiatan  pembelajaran. Metode pembelajaran yang

dilakukan berupa metode ceramah, pemberian tugas dan tanya jawab. Pendekatan

konvensional merupakan pendekatan pembelajaran yang banyak dilaksanakan di

seklah saat ini, yang menggunakan urutan kegiatan pemberian uraian contoh dan

latihan (Sagala, 2009: 65).

Dengan  demikian pendekatan  pembelajaran  ini  lebih dekat dengan metode

ceramah. Dalam hal ini guru lah yang menjadi   penentu   jalannya proses

pembelajaran atau   menjadi sumber informasi. Sementara mahsiswa pasif

dengan mendengarkan ceramah secara cermat dan mencatat hal yang

dianggap penting. Sementara Sagala ( 2009: 63 ) menjelaskan metode

ceramah merupakan metode penyampaian    bahan pelajaran dengan

komunikasi lisan. Metode ini ekonomis dan efektif bila untuk menyampaikan

informasi dan pengertian.  Akan  tetapi dalam  pembelajaran dengan  metode

ini siswa cenderung bersifat pasif, menempatkan pengajar sebagai otoritas

terakhir, pengatuiran kecepatan secara klasikal ditentukan oleh pengajar,

sehingga metode ini kurang cocok untuk pembentukan keterampilan dan sikap
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siswa .

Metode tanya jawab yang digunakan dalam proses pembelajaran sangat besar

peranannya karena dengan pertanyaan yang dirumuskan secara baik dengan

tehnik pengajuan yang tepat, maka akan dapat  :

a) Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

b) Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap masalah yang

sedang dibicarakan.

c) Mengembangkan pola pikir dan belajar aktif siswa .

d) Menuntun proses berpikir , sebab pertanyaan yang baik membantu

siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik.

e) Memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang

dibahas.

Metode pemberian tugas dalam istilah sehari hari disebut dengan pekerjaan

rumah. Sebenarnya metode ini lebih luas dari pada  pekerjaan rumah, karena

siswa belajar  tidak saja  di rumah tetapi mungkin di laboratorium, di

perpustakaan atau di tempat tempat tertentu lainnya (Roestiyah, 2001: 91).

2) Kelebihan dan kekurangan pendekatan pembelajaran konvensional Kelebihan

pendekatan konvensional diantaranya :

a) Menghemat waktu dan biaya, karena cukup dengan alat alat

pembelajaran yang sederhana dan siswa dapat mempelajari materi

cukup banyak.

b) Siswa dapat mengorganisasi pertanyaan pertanyaan yang lebih baik
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dan bebas atas materi pelajaran yang diajarkan.

c) Siswa yang  mempunyai kemampuan memahami materi lebih cepat

dapat membantu temannya yang lambat, sehingga tidak perlu

menemukan konsep secara mandiri.

d) Guru lebih mudah memahami kemampuan siswa dan karakteristiknya.

Kelemahan pendekatan konvensional adalah :

1. Pengalaman siswa sangat bergantung pada pengetahuan dan

pengalaman guru.

2. Guru aktif mentransper pengetahuannya, sementara siswa

hanya menerima pengetahuan dari guru .

3. Penyebaran kawasan intruksional tidak memungkinkan siswa

untuk belajar aktif, apalagi mengalami proses pengkajian tingkat

kebenaran yang mendalam.

B. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini yaitu hasil penelitian

yang dilakukan oleh Pratama (2014:101) dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan

Hasil Belajar Biologi Menggunakan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray

(TGT) disertai Teka-Teki Silang (Crossword Puzzles) Pada Siswa Kelas VII

(SMP Mitra Jember Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013).” Hasil

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut.

Hasil belajar Biologi siswa kelas VIIA di SMP Mitra Jember semester
genap tahun pelajaran 2012/2013 dengan penerapan model pembelajaran
Two Stay Two Stray disertai teka-teki silang (crossword puzzles) terjadi
peningkatan secara klasikal mulai dari pra-siklus hasil belajar siswa
mencapai 45,71%, setelah dilakukan siklus 1 secara klasikal hasil belajar
meningkat menjadi 77,1% dengan jumlah siswa tuntas 27 siswa dan belum
tuntas 8 siswa dari jumlah siswa keseluruhan sebesar 35 siswa, karena
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hasil belajar siswa belum optimal maka dilakukan perbaikan pada siklus 2
yang menghasilkan hasil belajar secara klasikal sebesar 85,7% dengan
jumlah siswa tuntas 30 siswa dan belum tuntas 5 siswa dari jumlah siswa
keseluruhan sebesar 35 siswa.

Penelitian lain yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013:1) dengan judul “Peningkatan

Aktivitas Belajar Siswa Kelas IVC Melalui Strategi CrosswordPuzzle Pada

Pembelajaran IPS di SD Kartika I-10 Padang.” Hasil penelitian ini menyimpulkan

sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis lembar observasi aktivitas siswa diperoleh
rata-rata persentase pada siklus I untuk ketiga indikator aktivitas yang
diamati adalah 62,55%. Sedangkan pada siklus II rata-rata persentase
aktivitas siswa yang diperoleh 82,70%. Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran IPS melalui strategi crossword puzzle
dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Dari hasil penelitian ini,
penulis menyarankan agar guru dapat menggunakan strategi crossword
puzzle untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa.

Penelitian lain yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Siti Muzdalifah dengan judul Efektivitas

Penerapan Two Stay Two Stray Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik

Pada Materi Pokok Sistem Periodik Unsur Kelas X MA NU 04 Al Ma’arif Boja,

hasil penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan metode Two Stay Two Stray dapat meningkatkan hasil
belajar kimia peserta didik kelas X pada materi pokok Sistem Periodik
Unsur dibandingkan dengan peserta didik yang diajarkan dengan
metode ceramah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh
dari kedua kelas. Rata-rata yang diperoleh peserta didik pada kelas
eksperimen adalah 62,22, sedangkan ratarata yang diperoleh peserta
didik pada kelas kontrol adalah 49,09.

2. Dari hasil perhitungan Uji perbedaan rata-rata uji satu pihak
memberikanhasil thitung= 4,943 dan t(0.95)(87)=1,665, dengan
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demikian thitung= 4,943 >t(0.95)(87)= 1,665, maka dapat disimpulkan
hasil belajar kimia peserta didik pada materi pokok Sistem Periodik
Unsur dengan penerapan metode Two Stay Two Stray lebih baik dari
pada hasil belajar peserta didik mengunakan pembelajaran ekspositori.
Dan dari hasil perhitungan uji prosentase keefektifan kelas eksperimen
adalah 42,22%, artinya pembelajaran menggunakan metode Crossword
Puzzle cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik
pada materi pokok Sistem Periodik Unsur kelas X MA NU 04 Al
Ma’arif Boja.

Penelitian lain yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Ami Fatwayani (2013)dengan judul Pengaruh

Penggunaan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray Pada Mata Pelajaran

Geografi Kompetensi Dasar , Persebaran Biosfer Terhadap Hasil Belajar Siswa

Kelas XI IPS MA Mahalibul Huda Kabupaten Jepara yaitu :

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Two Stay Two
Stray dilaksanakan dikelas XI IPS 3. Siswa diberi penugasan mengerjakan
Two Stay Two Stray selama dua kali pertemuan kemudian diberi post-test.
Dari hasil post-test itulah didapatkan nilai rata-rata sebesar 77,86 yang
lebih tinggi daripada rata-rata nilai sebelum kelas diberi perlakuan. Ada
pengaruh yang positif dan signifikan antara penggunaan
modelpembelajaran crossword puzzle terhadap hasil belajar yang
dihitungkoefisien deternasinya sebesar 50,41% ditentukan
olehpembelajarandengan model crossword puzzle melalui persamaan
regresiY=46,66+0,80X, sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor lain.

Penelitian lain yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Yuli Nurul Fauziah (2011) Analisis Kemampuan

Guru dalam Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Sekolah Dasar

Kelas V Pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (Studi Komparatif pada

Guru Sekolah Dasar Kelas V Di Beberapa Sekolah Dasar Di Kota Bandung Tahun

Ajaran 2010-2011).
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Hasil penelitian ini adalah guru sudah merencanakan keterampilan berpikir
kreatif dalam RPP, namun sangat kurang dalam PBM dan tugas
pembelajaran. Guru tersertifikasi lebih mengembangkan keterampilan
berpikir kreatif dibandingkan guru tidak tersertifikasi. Tidak ada peran
pembelajaran IPA yang berarti dalam peningkatan keterampilan berpikir
kreatif siswa. Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan bahwa
guru harus dipacu untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih
mengembangkan keterampilan berpikir kreatif.

Penelitian lain yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Supardi U.S (2012) dengan judul Peran Berpikir

Kreatif dalam Proses Pembelajaran Matematika.

Dari perhitungan diperoleh besarnya koefisien korelasi atau rhitung adalah
0,37dan pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,361 maka dapat diketahui
bahwa harga rhitung > rtabel berarti ada korelasi yang signifikan antara
berpikir kreatif terhadap prestasi belajar matematika. Dari hasil
perhitungan dengan taraf uji hipotesis penelitian diperoleh Fhitung = 4,45
dengan ttabel = 4,20 sehingga diperoleh bahwa Fhitung Ftabel. Dengan
demikian disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif berpikir kreatif
terhadap prestasi belajar matematika.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang relevan di atas, maka relevansinya

dengan penelitian ini yaitu terletak pada persamaan dan perbedaan dengan

penelitian tersebut. Letak persamaannya yaitu pada variabel bebas, yang sama-

sama menggunakan Two Stay Two Stray. Sementara yang letak perbedaannya

yaitu pada variabel terikat, lokasi penelitian, dan sasaran penelitian. variabel yang

diukur oleh kedua penelitian di atas yaitu hasil belajar dan aktivitas belajar,

sementara dalam penelitian ini variabel terikat yang diukur yaitu pengetahuan

kognitif. Meskipun terdapat perbedaan, namun penelitian ini tetap dianggap

relevan dengan jenis penelitian ini
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C. Kerangka Pikir

Hasil belajar yang tinggi dapat dijadikan indikator bahwa pembelajaran

tersebut tersebut sukses. Suksesnya hasil pembelajaran tidak terlepas dari

metode pembelajaran yang dibuat dalam rancangan proses pembelajaran oleh

seorang guru.

Motode pembelajaran adalah acuan terhadap berjalannya proses suatu

pembelajaran atau sering disebut sebagai skenario pembelajaran dimana

aktornya adalah guru dan murid. Tingginya hasil belajar sangat bergantung

pada metode tersebut, karena pada dasarnya metode yang diterapkan dengan

baik sesuai dengan materi akan menghasilkan hasil pembelajaran yang tinggi.

Metode yang mendukung untuk terciptanya hasil pembelajaran yang tinggi

adalah metode yang berlandaskan teori pembelajaran kontruktivistik dimana

siswa mampu membangun sendiri pengetahuannya sehingga terbentuk

pembelajaran yang bermakna dari pengalaman belajar. Metode kooperatif two

stray two stay memberikan siswa pembelajaran yang kontruktivistik sehingga

mampu membangun pengetahuan dan ketrampilan siswa.

Pada akhirnya, setelah pembelajaran dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray diharapkan dapat

mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan hasil belajar siswa dalam ranah

pengetahuan (civic knowledge), ketrampilan (civic skill), watak (civic

disposition) siswa. Dengan demikian, kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang

telah ditetapkan akan tercapai.
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X 1

X 2

Y

Langkah-langkahnya diantaranya adalah pembagian kelompok secara

heterogen, pembagian materi, diskusi, simulasi two stay two stray, diskusi

hasil, diskusi kelas, dan repleksi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dalan bentuk kerangka pikir, sebagai

berikut:

D. Hipotesis

Hipotesis yang akan penulis ajukan adalah

Ho :Ada perbedaan efektifitas hasil belajar siswa yang menggunakan

model pembelajaran koopratif tipe two stray two stay dengan

pembelajaran konvensional terhadap pemebentukan sikap

demokratis siswa di SMA Arjuna Bandar Lampung.

Ha :Tidak ada perbedaan efektifitas hasil belajar siswa yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stray two

stay dengan  pembelajaran konvensional terhadap pembentukan

sikap demokratis siswa di SMA Arjuna Bandar Lampung.
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Ha :Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

two stray two stay dengan pembelajaran konvensional terhadap

pembentukan sikap demokratis siswa.

Ho :Tidak ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif

tipe two stray two stay dengan pembelajaran konvensional

terhadap pembentukan sikap demokratis siswa.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian

kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Cook dan

Campbell dalam Arikunto (1999: 98) Quasi eksperiment didefinisikan

sebagai “eskperimen yang memiliki perlakuan, pengukuran dampak, unit

eksperimen namun tidak menggunakan penugasan acak untuk menciptakan

perbandingan dalam rangka menyimpulkan perubahan yang disebabkan

perlakuan”.

Pada penelitian lapangan biasanya menggunakan rancangan eksperiment

semu (kuasi eksperimen). Desain tidak mempunyai pembatasan yang ketat

terhadap randomisasi, dan pada saat yang sama dapat mengontrol ancaman-

ancaman validitas. Penelitian eksperimen semu atau eksperimen kuasi pada

dasarnya sama dengan penelitian eksperimen murni. Penelitian eksperimen

murni dalam bidang pendidikan, subjek, atau partisipan penelitian dipilih

secara random dimana setiap subjek memperoleh peluang sama untuk

dijadikan subjek penelitian. Peneliti memanipulasi subjek sesuai dengan

rancangannya. Berbeda dengan penelitian kuasi, peneliti tidak mempunyai

keleluasaan untuk memanipulasi subjek, artinya random kelompok biasanya
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diapakai sebagai dasar untuk menetapkan sebagai kelompok perlakuan dan

kontrol.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberi perlakuan tertentu terhadap

variabel terikat, namun tidak melakukan penugasan random melainkan

dengan menggunakan kelompok yang sudah ada, pembelajaran dilakukan

secara alami dan siswa tidak mereasa sedang dieksperimenkan sehingga

dengan cara tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap tingkat

kevalidan penelitian.

Sejalan dengan definisi di atas, maka penggunaan penelitian metode

penelitian kuasi eksperimental ini sangat cocok dalam penelitian ini, karena

sasaran kajian penelitian ini, yaitu Pengaruh Penggunaan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stray Two Stay untuk meningkatkan nilai-

nilai demokrasi Siswa kelas XI IPS 1, SMA Arjuna Bandar Lampung Tahun

Ajaran 2015/2016.

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel bebas dan variabel

terikat. penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

(X1) dan pembelajaran konfensional (X2) merupakan variabel bebas,

sedangkan pengembangan nilai-nilai demokrasi merupakan variabel terikat

(Y).
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3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest-posttest

control group design. Desain ini hanya menggunakan dua kelompok  yaitu

kelompok eksperimen tanpa dan kelompok kontrol. Sebelum diberikan

perlakuan atau treatment dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe two stay two stay dan setelah itu diberikan pretest. Setelah itu

diberikan posttest. Berikut ini adalah tabel pretest-posttest control group

design

Tabel 3.1 Tabel pretest-posttest control group design

Metode Pembelajaran Pengetahu
anTinggi (B1) Rendah (B2)

Tipe Two Stay Two Stray (A1) A1

B1

A1 B2

Konvensional (A2) A2

B1

A2 B2

Hal yang pertama dilakukan adalah adalah menetapkan kelompok yang akan

dijadikan eksperimen dan kelompok yang akan dijadikan kontrol. Sebelum

diberi perlakuan kelompok diberik tes terlebih dahulu atau pretest dan

kemudian dengan meberikan perlakukan dengan model pembelajaran

kooperatif tipe two stay two stray. Perlakuan diberikan sebanyak tiga kali

perlakuan (sesi pertama, kedua dan ketiga). Setelah diberikan perlakuan

kelompok eksperimen diberikan posttest, sehingga diperoleh gain atau selisih

antara hasil pretest dan posttest.
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3.3 Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah kegiatan dalam penelitian yang

ditempuh dalam melakukan penelitian, prosedur yang dipakai dalam

penelitian ini ada tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

a. Melakukan observasi kesekolah yaitu SMA Arjuna Bandar Lampung

b. Mengumpulkan literatur dan melakukan studi literatur terhadapat mata

pelajaran PKn yang akan diajarkan kepada siswa

c. Menetapkan standar kompetensi, kompetensi dasar, pokok bahasan,

dan sub pokok bahasan yang akan digunakan dalam penelitian.

d. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan

standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang akan digunakan dalam

penelitian.

e. Mempersiapkan bahan ajar dengan model kooperatif tipe two stray two

stay dan konfensional berdasarkan pokok bahasan dan subpokok

bahasan.

f. Membuat kisi-kisi instrumen

g. Membuat instrumen penelitian berbentuk tes objektif

h. Membuat kunci jawaban

i. Melakukan uji coba sampel di luar kelas sampel

j. Menganalis item-item soal dengan cara menguji validitas, reliabelitas,

tingkat kesukaran, dan daya pembeda untuk mendapat instrumen

penelitian yang benar.
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2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini peneliti terjun langsung ke lapangan. Dalam

hal ini SMA Arjuna Bandar Lampung dijadikan tempat penelitian. Tahap-

tahap penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Mengambil sampel penelitian berupa kelas yang sudah ada

b. Memberikan pretest

c. Melaksanakan model pembelajaran dengan model pembelajaran

kooperatif tipe two stray two stay kepada kelompok eksperimen

sebanyak 2 kali pertemuan

d. Meberikan posttest

Secara lebih rinci pelaksanaan tiap pertemuan akan dijelaskan sebagai

berikut:

Pertemuan pertama

a. Memberikan pretest kepada kelompok eksperimen

b. Melakasanakan model pembelajaran dengan model pembelajaran

kooperatif tipe two stray two stay kepada kelompok eksperimen.

c. Memberikan posttest kepada kelompok eksperimen

Pertemuan kedua

a. Memberikan pretest kepada kelompok eksperimen

b. Melakasanakan model pembelajaran dengan model pembelajaran

kooperatif tipe two stray two stay kepada kelompok eksperimen.

c. Memberikan posttest kepada kelompok eksperimen
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3. Tahap Pelaporan

a. Menganalisis dan mengolah data hasil penelitian

b. Pelaporan hasil penelitian.

3.4 Gambaran  Alur Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksperimental dimana peneliti dalam penelitian

peneliti seperti biasa melakukan penelitian dengan harapan bahwa variabel

bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat dan disertai variabel

kontrol sebagai indikator keberhasilan perlakuan yang dilakukan terhadapat

variabel terikat. Adapun gambaran tidak penelitian eksperimental sebagai

berikut

1. Pengontrolan variabel luar, dalam hal ini subjek utama yang akan

diteliti adalah siswa kelas XI IPS 1 SMA Arjuna Bandar Lampung dan

XI IPS 2 ditetapkan sebagai variabel pengontrol

2. Menurut Arikunto (1998: 67) Pemadanan, yaitu teknik untuk

penyamaan kelompok pada satu atau lebih variabel yang telah

diidentifikasi peneliti sebagai hubungan dengan performansi pada

variabel terikat, dimana telah ditetapkan variabel terikat yaitu siswa

kelas XI IPS 1 sebagai variabel terikat dengan pemdanan dilakukan

terhadap siswa kelas XI IPS 2.

3. Perbandingan kelompok atau sub kelompok homogen, dalam hal ini

dilakukan perbandingan antara hasil belajar siswa kelas XI IPS 1 dan

kelas X IPS 2, dimana siswa kelas XI IPS 1 sebagai variabel terikat atau

yang diteliti sedangkan siswa kelas XI IPS 2 sebagai variabel kontrol

atau pembandingnya.
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4. Penggunakan subyek sebagai pengendali diri mereka sendiri, dalam hal

ini subjek pengendali adalah siswa kelas XI IPS 2

5. Analisis kovarian, yaitu suatu metode statistik untuk penyamaan

kelompok yang dibentuk secara random pada satu atau lebih variabel

terkontrol. Ini merupakan teknik analisis data yang berguna untuk

penyamaan kelompok yang telah ditentukan guna menentukan variabel

kontrol yaitu, siswa kelas X IPS 2.

3.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Penelitian ini menggunakan penelitian kuasi eksperimen adalah Siswa

Kelas XI SMA Arjuna Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016.

2. Sampel

Teknik sampling yang digunakan pada peneletian ini adalah total sampling

dan purposif sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari

populasi secara total dengan penunjukan, dalam penelitian ini

dipilih/ditunjuk kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPS

2 sebagai kelas kontrol.

Beradasarkan metode eksperimen kuasi yang ciri utamanya adalah tanpa

penugasan random dan menggunakan kelompok yang sudah ada (intact

group), maka penelitian menggunakan kelompok-kelompok yang sudah

ada sebagai sampel, jadi penelitian ini tidak mengambil sampel dari

anggota populasi secara individu tetapi dalam bentuk kelas. Alasanya

karena apabila pengambilan sampel secara individu dikhawatirkan situasi
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kelompok sampel menjadi tidak alami. Dari lima kelas yang ada, peneliti

telah memilih kelas yakni kelas XI-IPS 1 sebagai kelas eksperimen dan

kelas XI IPS 2 sebagai kela kontrol dengan jumlah siswa 65 orang.

3.6 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang mempengaruhi atau disebut juga variabel bebas (X) adalah

model pembelajaran kooperatif tipe two stray two stay.

2. Variabel yang dipengaruhi atau disebut juga variabel terikat (Y) adalah

meningkatkan nilai-nilai demokrasi siswa kelas XI, SMA Arjuna Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2015/2016.

3.7 Definisi Konseptual Dan Operasional

1. Definisi Konseptual

a. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stray Two Stay

Model pembelajaran kooperatif tipe two stray two stay adalah metode

dilakukan dengan cara pemberian tugas pada masing-masing

kelompok,  diskusi dengan bahan materi yang diberikan sebagai bahan

utama informasi, simulasi tinggal dan berpencar, berbagi, memberi

dan menerima informasi, penghargaan dan refleksi.

b. Model pembelajaran konvensional

Pendekatan pembelajaran konvensional merupakan pendekatan yang

dilakukan dengan mengkombinasikan bermacam- macam metode

pembelajaran. Dalam prakteknya metode ini berpusat pada guru
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(teacher centered), guru lebih mendominasi dalam  kegiatan

pembelajaran.

c. Peningkatan nilai-nilai demokrasi

Peningkatan atau meningkatkan merupakan suatu proses yang mula-

mula global, belum terpecah atau terperinci, dan kemudian semakin

lama semakin banyak, berdiferensiasi, dan terjadi integrasi yang

hierarkis dari nilai-nilai demokrasi yang berkembang dalam diri anak

didik. Tinjauan ini dikenal sebagai tinjauan yang deskriptif jadi tidak

ada implikasi-implikasi empiris karena yang dilihat dalam tingkah

laku adalah hasil dan bukan perubahan itu sendiri. Hasil belajarnya

menunjukkan pengukuran aspek kognitif, afektif dan psikomotor hal

yang tidak bisa dipisahkan dari proses belajar mengajar, karena hasil

belajar menjadi tolak ukur keberhasilan seorang guru yang telah

melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Hasil kognitif, afektif,

psikomotor didapat setelah dilakukannya proses pembelajaran.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stray Two Stay (X1)

Pembelajaran kooperatif tipe two stray two stay adalah penilaian

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa terhadap penerapan model

pembelajran kooperatif tipe two stray two stay.

Indikator dari variabel ini adalah proses penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe two stray two stay meliputi persiapan,

presentasi guru, kegiatan kelompok, formalisasi, evaluasi kelompok dan
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penghargaan. Dalam penelitian tindakan kelas ini. Aktivitas guru yang

akan diukur adalah aktiftas dalam :

1. Membuat materi pelajaran

2. Menjelaskan konsep dan nilai-nilai demokrasi

3. Menumbuhkan motivasi belajar

4. Mengatur siswa dalam diskusi kelompok

5. Membimbing siswa dalam mengajukan pertanyaan

6. Membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan

7. Memberi kesempatan kepada siswa dalam mempresentasikan hasil

kerja kelompok

8. Menarik suatu kesimpulan hasil kerja kelompok

9. Mengakhiri pelajaran (melakukan evaluasi dan memberi

penghargan).

b. Model pembelajaran konvensional (X2)

Model pembelajaran konvensional merupakan pendekatan yang dilakukan

dengan mengkombinasikan bermacam- macam metode pembelajaran.

Dalam prakteknya metode ini berpusat pada guru ( teacher centered ),

guru lebih mendominasi dalam  kegiatan  pembelajaran. Metode

pembelajaran yang dilakukan berupa metode ceramah, pemberian tugas

dan tanya jawab

c. Meningkatkan nilai-nilai demokrasi siswa (Y)

Meningkatkan nilai-nilai demokrasi adalah suatu proses integrasi yang

hierarkis dari nilai-nilai demokrasi yang berkembang dalam diri anak
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didik yang tidak berimplikasi empiris karena yang dilihat dalam tingkah

laku adalah hasil dan bukan perubahan itu sendiri.

Indikator dari variabel ini meliputi kesadaran akan pluralisme,

sikapjujur dan pikiran sehat, kerjasama, sikap kedewasaan, dan

keluhuran akhlak.

Dalam variabel ini akan diukur :

1. Pemahaman dan sikap sadar hidup bersama dalam keberagaman

2. Sikap/ perilaku jujur didasarkan pada pikiran yang sehat

3. Sikap kerjasama dalam kelompok

4. Bersikap dengan kedewasaan

5. Tercermin sikap didasarkan keluhuran akhlak.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini

yaitu tes hasil belajar bentuk objektif (pilihan ganda). Tes bentuk objektif

digunakan untuk mengetahui hasil belajar ranah kognitif siswa dalam

mengaplikasikan konsep yang telah diberikan sebelum dan sesudah

pembelajaran (perlakuan) sebagai pretest dan posttest. Instrumen tes ini

dibatasi hanya pada aspek pengetahuan (C1), pemahaman (C2), dan penerapan

(C3).

Instrumen tes objektif terdiri dari 40 soal dengan empat alternatif jawaban.

Sebelum digunakan, instrumen terlebih dahulu di-judge oleh guru mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, kemudian diuji-cobakan pada

kelompok yang bukan merupakan subjek penelitian. Hal ini dilakukan untuk
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mengetahui validitas, realibilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda dari

instrumen, sehingga layak untuk digunakan.

Adapun langkah-langkah menyusun instrumen adalah sebagai berikut:

1. Memutuskan konsep dan sunkonsep berdasarkan kurikulum mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan tahun ajaran 2015/2016

2. Membuat kisi-kisi instrumen berdasarkan kurikulum mata pelaran

Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas XI semester genap tahun ajaran

2015/2016 dengan materi Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia dari aspek demokrasi.

3. Membuat soal dan kunci jawaban

4. Menjudgement soal yang telah dibuat kepada guru bidang studi

5. Menggunakan soal yang telah di-judgement dalam uji coba soal

6. Menganalisis instrumen hasil uji coba soal

7. Menggunakan soal yang valid dan reliabel dalam penelitian

3.9 Teknik Pengembangan Instrument

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang mengukut tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila

mampu mengukur apa yang diharapkan dan dapat mengungkap data dari

variabel yang diteliti secara tepat.

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah tes yang

digunakan  penelitian ini dapat atau tidak mengukur tingkat ketepatan tes

yaitu mengukur apa yang seharusnya diukur, maka dilakukan uji validitas
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soal. Untuk mengetahui validitas yang dihubungkan dengan kriteria,

digunakan uji statistik takni teknik korelasi product moment sebagai

berikut:

= (∑ )(∑ )( (∑ ) ( ( ) )
Keterangan:= Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

y  =Jumlah perkalian antara variabel x dan Y∑ = Jumlah dari kuadrat nilai X∑ = Jumlah dari kuadrat nilai Y(∑ )2 = Jumlah nilai X kemudian dikuadratkan(∑ )2 = Jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan
Dijelaskan oleh Arikunto (1999: 57) untuk dapat memberikan penafsiran

terhadap koefesien korelasi dapat menggunkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2 tabel tingkat hubungan dengan interval koefesiensi

Interval
Koefesiensi

Tingkat
Hubungan

0.81-1.00 Sangat tinggi
0.61-0.80 Tinggi
0.41-0.60 Cukup
0.21-0.40 Rendah
0.00-0.21 Sangat rendah

Setelah diuji validitasnya kemudia diuji tingkat signifikannya dengan

rumus dari Arikunto (1998: 30)

= − 21 −
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Keterangan:: nilai t hitung: koefesien korelasi: jumlah banyk subjek

Nilai hitung  dibandingkan dengan nilai tabel pada taraf nyata dengan

derajat kebebasan (dk) = n-2 apabila hitung> tabel berati korelasi

tersebut signifikan atau berarti.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas soal dimaksudkan untuk melihat keajegan atau kekonsitenan

soal dalam mengukur respon siswa sebenarnya. Reliabilitas menunjuk

pada suatu pengertian instrumen yang dapat dipercaya untuk digunakan

sebagai alat pengumpul data karensa instrumen itu sudah baik.

Instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki tingkat keajegan dalam hasil

pengukuran. Uji reliabilitas dilakukan untuk memperoleh gambaran

keajegan suatu instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai alat

pengumpul data. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus

Kuder-Richarson dalam Arikunto (1998: 80).

Adapun rumus Kuder- Richarson adalah sebagai berikut

{
∑

}

Keterangan:

11 = reliabilitias tes secara keseluruhan

= proporsi subjek  menjawab item secara benar
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= proporsi subjek menjawab item  secara salah (q-1-p)

∑pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q

n = banyaknya item

S = standar deviasi dan tes ( standar deviasi akan varians)

Alpha-Conbach merupakan salah satu koefesien reliabilitas yang paling sering

digunakan. Skala pengukuran yang reliabel adalah yang meiliki nilai Alpha-

Conbach minimal 0.70 dimana tingkat reliabilitas dengan metode Alpha-

Conbach di ukur berdasrkan skala alpha 0 sampai dengan 1. Apabila skala

tersebut dikelompokan ke dalam lima kelas yang sama, maka Arikunto (1999:

48) ukuran kemampuan alpha dapat diinterpretasikan seperti tabel berikut:

Tabel 3.3 tingkat reliabilitas

Alpha Tingkat Reliabilitas
0,00 ≤ < 0,20
0,20 ≤ < 0,40
0,40 ≤ 11 < 0.60
0,60 ≤ 11 < 0,80
0,80 ≤ 11 ≤ 1,00

Sangat Rendah
Rendah
Cukup
Tinggi

Sangat Tinggi

Teknisnya soal-soal dibagi menjadi dua kelompok yaitu satu kelompok soal

ganjil (X) dan satu lagi kelompok soal genap (Y), kemudian dihitung terlebih

dahulu dengan menggunakan rumus product moment. Hasil antar skor

dimasukan kedalam rumus Spearman Kuder- Richarson dan hasilnya akan

dibandingkan dengan r tabel. Apabila nilai realibilitas lebih besar dari nila r

tabel maka instrumen dinyatakan reliabel.

3.10 Analisis Hasil Uji Instrumen Sikap Demokratis

Pada penelitian ini, untuk memperoleh data sikap demokratis maka

digunakan angket sebanyak 23 butir pernyataan. Untuk kelas eksperimen
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dan kelas kontrol dengan hasil uji validitas dan uji reliabilitas sebagai

berikut.

1) Uji Validitas Angket Sikap Demokratis Siswa Kelas Eksperimen

Validitas instrumen sikap demokratis siswa dalam penelitian ini

menggunakan validitas isi.Dalam penelitian ini, validitas isi instrumen

sikap demokratis siswadikaji berdasarkan kriteria. Pengkajian untuk

uji validitas isi instrumen sikap demokratis siswameliputi butir

pernyataan sesuai dengan kisi-kisi instrumen.

Tabel 3.4 Rekapitulasi Uji Validitas Angket Sikap Demokratis Siswa
Kelas Eksperimen

No rhitung rtabel Ket No rhitung rtabel Ket
1 0,412 0,361 Valid 13 0,854 0,361 Valid
2 0,630 0,361 Valid 14 0,636 0,361 Drop
3 0,238 0,361 Valid 15 0,601 0,361 Valid
4 -0,308 0,361 Valid 16 0,568 0,361 Valid
5 0,600 0,361 Valid 17 0,601 0,361 Valid
6 0,612 0,361 Valid 18 0,534 0,361 Valid
7 0,020 0,361 Valid 19 0,756 0,361 Valid
8 0,499 0,361 Valid 20 0,581 0,361 Valid
9 0,588 0,361 Valid 21 0,425 0,361 Drop
10 0,386 0,361 Valid 22 -0,228 0,361 Valid
11 0,601 0,361 Valid 23 0,308 0,361 Valid
12 0,516 0,361 Valid

Berdasarkan hasil uji validitas sikap demokratis siswa di kelas

eksperimen terdapat 2 item pernyataam yang tidak valid.

2) Uji Reliabilitas Sikap Demokrasi Siswa Kelas Eksperimen

Hasil Perhitungan indeks reliabilitas sikap demokratis siswa dilakukan

dengan angket.
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Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Sikap Demokratis Kelas Eksperimen

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

.816 23

Berdasarkan hasil uji reliabitas sikap demokratis siswa di kelas

ekperimen diperoleh bahwa hasilnya sebesar 0,816 dalam kategori yang

kuat.

3) Uji Validitas Angket Sikap Demokratis Siswa Kelas Kontrol

Validitas instrumen sikap demokratis siswa dalam penelitian ini

menggunakan validitas isi.Dalam penelitian ini, validitas isi instrumen

sikap demokratis siswa dikaji berdasarkan kriteria.Pengkajian untuk

uji validitas isi instrumen sikap demokratis siswameliputi butir

pernyataan sesuai dengan kisi-kisi instrumen.

Tabel 3.6 Rekapitulasi Uji Validitas Angket Sikap Demokratis Siswa
Kelas Kontrol

No rhitung Rtabel Ket No rhitung rtabel Ket
1 0,869 0,361 Valid 12 0,643 0,361 Valid
2 0,750 0,361 Valid 13 0,866 0,361 Valid
3 0,582 0,361 Valid 14 0,244 0,361 Drop
4 0,880 0,361 Valid 15 0,643 0,361 Valid
5 0,803 0,361 Valid 16 0,860 0,361 Valid
6 0,681 0,361 Valid 17 0,608 0,361 Valid
7 0,589 0,361 Valid 18 0,470 0,361 Valid
8 0,772 0,361 Valid 19 0,618 0,361 Valid
9 0,764 0,361 Valid 20 0,700 0,361 Valid
10 0,643 0,361 Valid 21 0,219 0,361 Drop
11 0,459 0,361 Valid 21 0,767 0,361 Valid
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Berdasarkan hasil uji validitas sikap demokratis siswa di kelas kontrol

terdapat 2 item pernyataam yang tidak valid.

4) Uji Reliabilitas Sikap Demokrasi Siswa Kelas Kontrol

Hasil Perhitungan indeks reliabilitas sikap demokratis siswa dilakukan

dengan angket.

Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas Sikap Demokratis Kelas Kontrol

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

.932 23

Berdasarkan hasil uji reliabitas sikap demokratis siswa di kelas kontrol

diperoleh bahwa hasilnya sebesar 0,932 dalam kategori yang sangat

kuat.

3.11 Teknik Analisis Data

Data-datayang telah dikumpulkan tidak sepenuhnya telah menjadi final

result dalam suatu penelitian, maka dalam hal ini data yang telah diperoleh

diolah dengan cara analisis ataupun interpretasi. Proses analisis ini sendiri

dimulai dengan pengolahan data, dimana data yang kasar dikelola menjadi

data yang lebih halus, sehingga dari data yang halusnya diperolehnya

sesuatu yang disebut sebagai informasi.

Data yang diperoleh dikelompokkan menjadi data kualitatif dan data

kuantitatif. Data kualitatif digambarkan dengan kata-kata, sedangkan data

kuatitatif disajikan dalam bentuk angka valid yang sebelumnya telah diolah

dengan statistika deskriptif.
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Peneletian ini menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan motode

kuatitatif deskriptif, dimana dalam pengolahan data secara kuatitatif ini

mengolah data hasil pretest dan posttest. Adapun langkah-langkah

pengolahan datanya sebagai berikut:

1. Pemberian Skor

Skor berdasarkan untuk soal pilihan ganda ditentukan berdasarkan

jawaban yang benar saja (right only), yaitu jawaban benar diberi skor 2.5

dengan jumlah butir soal 40 soal dan rentang nilai 0-100, sedangkan

jawaban salah diberi skor 0. Skor setiap siswa ditentukan menghitung

jumlah jawaban yang benar. Pemberian skor dihitung dengan rumus:

= ∑Jumlah h Soal X Skor Maksimal
S = Skor siwa

R = Jawaban siswa yang benar

2. Uji Normalitas

Berdasarkan penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara

menghitung gain atau selisih antara skor pretest dan posttest. Skor gain

ini kemudian dianalisis normalitasnya.

Uji normalitas sangat penting untuk diketahui hal ini berkaitan dengan

ketepatan pemilihan uji statistik. Dalam penelitian ini pengujian

dilakukan dan dibantu oleh program pengolah data SPSS versi 20 untuk

menguji normalitas melalui uji normalitas one sample Kolgomorov-

Smirnov dengan rumus sebagai berikut:
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Tabel 3.8 uji normalitas Kolgomorov- Smirnov

No Xi = – [ − ]
1
2
3
4
5

Dst

Keterangan:1 = angka pada data
Z = transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal

= probabilitas reliabilitas normal
= probabilitas reliabilitas empiris
= komulatif proporsi  luasan kurva normal berdasarkan notasi ,

dihitung dari luasan kurva mulai daru unung kiri kurva sampai dengan
titik Z

Uji persyaratan analisis menggunakan uji normalitas data dengan rumus

Kolmogorov -Smirnov, dengan langkah-langkah sebagai berikut

a) Langkah pertama adalah menentukan rata-rata data

b) Langkah berikutnya adalah menghitung standar defiasi

c) Menentukan nilai z untuk tiap-tiap variabel, dengan rumus= x − μS
Dimana:

X = skor data variabel yang akan diuji normalitasnya
= nilai rata-rata

S = standar defiasi

d) Menentukan  probabilitas komulatif normal ( ) untuk masing-masing

nilai z berdasarkan tabel z, jika nilai z minus, maka 0.5 dikurangi (-)

luas wilayah pada tabel z dan jika nilai x positif, maka 0.5 ditambah (+)

luas nilai z pada tabel z.
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e) Menentukan probabilitas komulatif empiris ( ).

f) Mencari nilai selisih antara luas daerah z dengan peluang harapan (nilai

mutlak)

g) Mencari nilai selisih terbesar yang merupakan nilai K-S hitung

h) Membandingkan antara nilai K-S hitung dengan K-S tabel, dengan

kriteria:

1. Jika K-S hitung >K-S tabel berarti tidak normal

2. Jika K-S hitung < K-S tabel berarti data normal

Pada teknisnya, peneliti menggunakan program komputer untuk

perhitungan normalitas, yaitu menggunakan program SPSS versi 20. Hal

ini dilakukan agar memudahkan peneliti untuk mengolah data hasil

penelitian.

3. Uji Hipotesis

Menguji hipotesis pada setiap aspek kognitif dengan menggunakan uji t

satu kelompok (paired sample t test) dengan syarat bahwa data yang

digunakan berdistribusi normal. Dijelakan oleh Arikunto (1999: 96) uji t

pada uji hipotesis ini menggunakan rumus sebagai berikut:

= X − μs/√n
Keterangan:= nilai t yang dihitung. Selanjutnya disebut t hitung
X= rata-rata x= nilai yang dihipotesiskan= simpangan baku= jumlah anggota sampel
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Pada teknisnya, peneliti menggunakan program komputer untuk

perhitungan statistik uji t ini, yaitu menggunakan program SPSS versi 20,

hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti mengolah data hasil

penelitian.

Uji t dilakukan satu kelompok karena peneliti menggunakan times series

design, yaitu penelitian satu kelompok sampel dengan waktu yang

berulang. Peneliti melaksanakan dua seri penelitian, untuk dapat melihat

perkembanganhasil belajar siswa, sehingga mampu tingkat peningkatan

hasil belajar siswa.

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah Siswa yang memperoleh nilai ≥

74 mencapai 60%.

3.12. Indikator Keberhasilan



 

 

 

 

V. SIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan dan hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan tentang 

perbedaan efektifitas hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran koopratif tipe two stray two stay dengan  pembelajaran 

konvensional terhadap pemebentukan sikap demokratis siswa di SMA Arjuna 

Bandar Lampung. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian sebagai berikut. 

1. Ada perbedaan efektifitas hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran koopratif tipe two stray two stay dengan  pembelajaran 

konvensional terhadap pembentukan sikap demokratis siswa di SMA 

Arjuna Bandar Lampung.  Dengan kata lain bahwa perbedaan sikap 

demokratis siswa dapat terjadi karena adanya penggunaan model 

pembelajaran yang berbeda untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Perbedaan sikap demokratis siswa tersebut dikarenakan perbedaan 

penggunaan model yang digunakan yaitu model pembelajaran Two Stay 

Two Stray dimana siswa dituntut harus memberikan kontribusi atau 

penjelasan dari apa yang telah di dapat dan siswa dituntut untuk belajar 

menyampaikan materi kepada peserta didik lainnya dan dituntut untuk 

lebih mandiri sedangkan model pembelajaran konvensional masih berpusat 

pada guru. 
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2. Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran koopratif tipe two stray 

two stay dengan pembelajaran konvensional terhadap pembentukan sikap 

demokratis siswa. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah disampaikan di atas, dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Kepada Guru 

1) Untuk meningkatkan kompetensi siswa, guru dapat menggunakan 

model pembelajaran Tipe Two Stray Two Stay dalam proses 

pembelajaran sebagai salah satu alternatif dalam meningkatan 

kualitas pembelajaran disekolah. 

2) Hendaknya guru meningkatkan kemampuan pribadi, khususnya 

berkenaan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, 

sehingga dapat mengimbangi kemajuan teknologi dibidang 

pendidikan. 

2. Kepada Siswa 

Bagi siswa agar dapat membangkitkan semangat dalam belajar 

khususnya berkenaan dengan sikap demokratis yang berasal dari dalam 

diri sendiri misalnya memiliki tujuan atau cita-cita tinggi untuk menjadi 

sukses dimasa  depan. 

3. Kepada Sekolah 

1) Bagi sekolah model pembelajaran Tipe Two Stray Two Stay dapat 

memberikan suatu solusi untuk meningkatkan sikap demokrtais siswa. 
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Sehingga dapat meningkatkan kualitas siswa sekaligus akan 

meningkatkan kualitas sekolahan tersebut. 

2) Memberikan dorongan kepada para guru untuk meningkatkan kualitas 

serta kemampuan khususnya dalam bidang informasi dan teknologi 

sehingga dapat menggunakan model pembelajaran Tipe Two Stray 

Two Stay. 

3) Melengkapi fasilitas yang dibutuhkan para guru khususnya sarana dan 

prasarana pembelajaran. Selain itu, menciptakan hubungan kerja yang 

harmonis dan kekeluargaan. 

4) Mengadakan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas 

serta kemampuan guru dalam pembelajaran, atau mengirimkan para 

guru-guru sebagai peserta bila ada pendidikan dan latihan dari 

pemerintah dan swasta. 

5.3 Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini berupa: 

1. Implikasi Penelitian 

Perlu dilakukan penelitian kembali dengan mengadakan perubahan baik 

dari segi tempat atau lokasi yang baru dan juga dengan variabel yang 

baru sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat 

bagi para guru. 

2. Implikasi Teoritis 

Upaya peningkatan kualitas guru serta pendidikan dapat dilakukan 

dengan mengembangkan media pembelajaran yang tepat dan sesuai 
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dengan kondisi sekolah dan siswa. Peningkatan dan pembinaan 

kemampuan guru serta kualitas pembelajaran dapat dilakukan melalui 

kegiatan pendidikan dan pelatihan. 

3. Implikasi Kebijakan 

Pesan yang harus dikembangkan dalam rangka peningkatan sikap 

demokratis siswa hendaknya dilakukan oleh para siswa sendiri dan 

usaha yang dilakukan diluar siswa seperti; sekolah, pimpinan, dan 

teman sejawat. 

4. Implikasi Praktis 

Dalam upaya meningkatkan sikap demokratis siswa perlu dilakukan 

juga pada siswa di kelas lainnya dengan menggunakan model 

pembelajaran Tipe Two Stray Two Stay. Kepada sekolah hendaknya 

dapat melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran khususnya 

peralatan komputer dan LCD proyektor. Bagi para guru yang belum 

mampu mengoperasikan peralatan ICT hendaknya mengikuti 

pendidikan dan latihan yang diadakan pemerintah, atau mengikuti 

kursus secara mandiri untuk meningkatkan  kemammpuan pribadi. 
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