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ABSTRAK 

 

PEMANFAATAN VIDEO PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN 

SIKAP DEMOKRATIS DAN PEMAHAMAN MATERI PADA MATA  

PELAJARAN IPS DI KELAS IX SMP NEGERI 19 BANDAR LAMPUNG 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

Oleh 

AZIZAH APRIYANI 

 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemanfaatan video pembelajaran 

untuk meningkatkan sikap demokratis dan pemahaman materi di kelas IX SMP 

Negeri 19 Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). Prosedur yang 

dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan perencanaan, tindakan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi untuk pengambilan keputusan guna 

pengembangan lebih lanjut. Subjek penelitian adalah siswa di Kelas IX SMP 

Negeri 19 Bandar Lampung Bandar Lampung yang berjumlah 32 siswa. Hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa (1) pemanfaatan video pembelajaran dapat 

meningkatkan sikap demokratis siswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

peningkatan dari siklus ke siklus. Meskipun demikian, masih ada lima siswa yang 

masih mempunyai sikap demokratis siswa kategori cukup baik dan (2) 

pemanfaatan video pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman materi siswa. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan dari siklus ke siklus. Sehingga 

pada siklus ketiga telah mencapai indikator yang telah ditetapkan, yaitu ≥ 75%. 

Kata kunci: pemahaman materi, sikap demokratis, video pembelajaran 



 

 

ABSTRACT 

 

 

THE UTILIZATION OF VIDEO LEARNING TO INCREASE 

DEMOCRATIC ATTITUDE AND UNDERSTANDING THE MATTER
 
IAL 

ON IPS SUBJECT IN CLASS IX SMPN 19 BANDAR LAMPUNG 

 2016/2017 

 

 

By 

 

AZIZAH APRIYANI
 

 

 

Abstract. The purpose of this research which is to describe the use of video 

learning to increase democratic attitude and understanding the material in class ix 

public junior high schools 19 Bandar Lampung.  The kind of research used in this 

research is research the act of a class action.  A procedure done in this report is 

written with stages of planning, the act of, the implementation of the, observation 

, and reflection for a decision making in order to further development .The subject 

of study were students in the class IX public junior high schools 19 Bandar 

Lampung which totaled 32 students.  The research results show that (1) the 

utilization of learning video can improve democratic attitude students.  This is 

proven with an increase in from the cycle of to the cycle.  Nevertheless, there are 

still five students who still have the attitude the category of democratic students 

were quite good and (2) the utilization of learning video can improve 

understanding matter students .This is proven with an increase in from the cycle to 

cycle .So that in cycle third has reached indicators that has been set, namely >75 

% . 

 

Key Words: understanding matter , the democratic , video learning 
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I.   PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kunci majunya suatu bangsa. Bangsa yang 

maju dan cerdas sangat membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. 

Demikian pula untuk menjawab segala tantangan hidup, perubahan yang 

cepat, tuntutan di masyarakat, dan kemajuan teknologi dapat tercapai melalui 

pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses upaya yang dilakukan secara 

sadar dan sengaja untuk membina dan mengembangkan kepribadian serta 

kemampuan dasar anak didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Hal ini senada dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, 

yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis, serta bertanggungjawab. 

 

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, maka pendidikan tidak 

hanya berorientasi kepada aspek kognitif, melainkan menyangkut tiga 

dimensi taksonomi pendidikan yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
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Senada dengan yang diungkapkan oleh Benjamin S. Bloom dalam Jihad dan 

Haris (2008: 28) mencakup ke dalam tiga ranah (domain), yaitu: 

a. domain kognitif (pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa 

dan kecerdasan logika-matematika), 

b. domain afektif (sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan 

antarpribadi dan kecerdasan intrapribadi, dengan kata lain kecerdasan 

emosional), dan 

c. domain psikomotorik (keterampilan atau yang mencakup kecerdasan 

kinestetik, kecerdasan visual-spasial, dan kecerdasan musikal). 

 

Saat ini banyak pendidik yang masih memperhatikan hasil belajar 

berdasarkan ranah kognitif saja dan kurang memperhatikan hasil belajar 

ranah afektif dari siswa.  

 

Ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki 

kecenderungan pada ranah afektif, karena tidak hanya membekali peserta 

didik dengan pengetahuan sosial, melainkan juga berupaya untuk membina 

dan mengembangkan peserta didik menjadi sumber daya manusia yang 

memiliki keterampilan sosial serta kepedulian sosial. Hal ini sesuai dengan 

tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial menurut Trianto (2010: 176), 

yaitu untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap 

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap 

masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun 

yang menimpa masyarakat. 

 

 

 

 



3 

 

Tujuan mata pelajaran IPS di Indonesia tingkat SMP dan MTs, menurut 

Zubaedi (2011: 289), yakni: 

1) mengembangkan pengetahuan dasar kesosiologian, kegeografian, 

keekonomian, kesejarahan, dan kewarganegaraan (atau konsep-konsep 

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan), 

2) mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan inkuiri, 

pemecahan masalah, dan keterampilan sosial, 

3) membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan 

(serta mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa), 

4) memiliki kemampuan berkomunikasi, berkompetensi, dan bekerjasama 

dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala lokal, nasional, 

maupun internasional. 

 

Melalui mata pelajaran IPS Terpadu ini, diharapkan siswa tidak hanya 

menguasai ranah kognitif saja melainkan juga ranah afektif. Ranah afektif 

berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu 

menjadi insan yang beretika, bermoral, dan mampu berinteraksi dengan 

masyarakat, sehingga ranah afektif berkaitan dengan sikap demokratis siswa. 

 

Namun realitas yang terjadi di sekolah terutama di SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung terutama pada mata pelajaran IPS belum dapat mewujudkan apa 

yang menjadi tujuannya. Pembelajaran IPS belum efektif untuk 

mengantarakan siswa agar memiliki sikap demokratis yang baik,  mata 

pelajaran IPS masih dianggap sebagai mata pelajaran yang tidak terlalu 

penting,  yang merupakan mata pelajaran hapalan, cerita-cerita masa lalu 

dan hanya berupa konsep-konsep semata,  terlebih dalam penyampaian oleh 

pendidik juga tidak menarik dan tidak memberikan stimulus yang dapat 

memancing peserta didik untuk berpikir kritis,  kreatif, bersikap demokratis 

dan bertanggung jawab.  Sehingga peserta didik tidak begitu antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. 
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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 : 

Tabel 1.1 Data Observasil Awal Sikap siswa pada Saat Proses 

Pembelajaran IPS Di Kelas IX SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung 

 

No Sikap Demokratis Siswa 

Kelas IX
A 

Kelas IX
B 

T
in

g
g
i 

R
en

d
ah

 

Jm
la

h
 

T
in

g
g
i 

R
en

d
ah

 

Ju
m

la
h

 

1 Pemahaman dan sikap sadar 

hidup bersama dalam 

keberagaman 

15 18 33 17 15 32 

2 Sikap/ prilaku jujur didasarkan 

pada pikiran yang sehat 17 16 33 16 16 32 

3 Sikap kerjasama dalam 

kelompok 20 13 33 15 17 32 

4 Bersikap dengan kedewasaan 
17 16 33 14 18 32 

5 Tercermin sikap didasarkan 

keluhuran akhlak 19 14 33 16 16 32 

Sumber: Hasil observasi atau pengamatan tahun 2016 
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Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan adanya kecenderungan sikap 

demokratis siswa di kelas IX SMP Negeri 19 Bandar Lampung 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 IPS 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.  

 

Permasalahan lain yang terjadi di SMP N 19 Bandar Lampung, khususnya di 

kelas IX mengenai kurangya pemahaman materi yang berdampak pada 

rendah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada ulangan harian dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 1.2 Hasil Penilaian Siswa kelas IX
B
 SMP N 19 Bandar Lampung Mata 

Pelajaran IPS 

 

No. 
Hasil 

Belajar 
Jumlah Siswa 

Persentase (%) Keterangan 

1. Nilai ≥ 73 10 31,25 Tuntas 

2. Nilai < 73 22 68,75 Tidak Tuntas 

Jumlah 32 100  

Sumber: Hasil Nilai Ulangan Harian Kelas IX 
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Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, bahwa hasil belajar mata pelajaran IPS di 

kelas IX
B
 SMP Negeri 19 Bandar Lampung menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa masih rendah. Rendahnya hasil belajar ini berkaitan dengan 

penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar siswa kurang baik, kriteria tingkat keberhasilan 

tersebut seperti pendapat Djamarah dan Zain. 

Djamarah dan Zain (2006: 107) sebagai berikut: Istimewa/maksimal: apabila 

seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa, Baik 

sekali/optimal : apabila sebagian besar (76% s.d. 99%) bahan pelajaran yang 

diajarkan dapat dikuasai oleh siswa, Baik/minimal : apabila bahan pelajaran 

yang diajarkan hanya 60% s.d.75% saja dikuasai oleh siswa, Kurang : apabila 

bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai oleh siswa. 

 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang di lakukan di SMP Negeri 19 

Bandar Lampung diperoleh data guru yang menggunakan media 

pembelajaran. Data tersebut disajikan ke dalam tabel berikut. 

 

Tabel 1.3 Pemanfaatan Media Pembelajaran oleh Guru Di SMP Negeri 19 

Bandar Lampung 

No Media Pembelajaran 

Kategori Pemanfaatan Media yang 

Digunakan Oleh Guru  Jumlah 

Guru 
Selalu 

Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Papan Tulis 34 30 0 64 

2 Gambar Karakter 15 35 14 64 

3 Macromedia Flash 2 8 54 64 

4 Power Point 13 47 4 64 

5 Video Pembelajaran 3 7 54 64 

Sumber: Hasil penelitian pendahuluan di SMP Negeri 19 Bandar Lampung 

 

Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa media yang sering 

digunakan oleh guru adalah papan tulis. Media papan tulis masih tetap 

digunakan oleh guru disebabkan tidak memerlukan persiapan sebelumnya. 

Sehingga guru bisa secara langsung menuliskan atau menggambarkan materi 
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yang akan disampaikan oleh guru. Sedangkan media yang memerlukan 

persiapan jarang digunakan oleh guru. Terlebih media yang berhubungan 

dengan informasi teknologi. Masih sangat sedikir guru yang memanfaatkan 

media tersebut. Salah satunya media video pembelajaran. Padahal media ini 

membuat siswa lebih cepat untuk memahami materi karena dilengkapi 

dengan gambar dan suara. 

 

Pembelajaran dengan memanfaatkan media video pembelajaran adalah 

sebuah cara pembelajaran dengan menggunakan media yang mengandung 

unsur suara dan gambar, dimana dalam proses penyerapan materi melibatkan 

indra penglihatan dan indra pendengaran. Hamalik dan Sudirman, (1989: 16)  

menyatakan  media pembelajaran berfungsi sebagai : 

(1) menyiarkan informasi penting; (2) memotivasi siswa dalam pembelajaran; 

(3) menambah pengayaan dalam belajar; (4) menunjukkan hubungan-

hubungan antar konsep; (5) menyajikan pengalaman-pengalaman yang tidak 

ditujukan guru; (6) membantu belajar perorangan; (7) mendekatkan hal-hal 

yang ada diluar kelas ke dalam kelas. 

 

Kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan tidak menggunakan media 

pembelajaran dengan maksimal, sehingga materi yang disampaikan masih 

sangat verbal atau hanya berupa kalimat-kalimat saja. Situasi kelas menjadi 

jenuh dan monoton walau guru telah berupaya untuk menarik perhatian siswa 

agar tetap berkonsentrasi pada guru yang mengajar di depan, namun tidak 

dapat bertahan lama, kembali perhatian siswa buyar dan ini sangat 

menyulitkan bagi guru untuk mengembalikan pada situasi awal. Hal ini 

terjadi jika guru hanya mengandalkan metode ceramah diselingi tanya jawab, 
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akibatnya guru sering marah pada siswa karena suasana belajar mengajar 

yang tidak tenang. Terkadang guru memberikan materi selingan berupa cerita 

lucu atau kisah-kisah sukses untuk menarik perhatian siswa agar tetap dapat 

mengikuti pelajaran. Namun hal tersebut belum mampu memperbaiki proses 

pembelajaran seperti yang diharapkan. 

 

Penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan materi pelajaran 

yang akan diberikan, situasi dan kondisi siswa serta fasilitas belajar dalam 

kelas. Hal ini dimaksudkan agar tercipta interaksi belajar yang baik antara 

guru dan siswa maupun antar siswa itu sendiri. Teknologi terutama video 

pembelajaran merupakan hal yang penting dalam suatu proses pembelajaran, 

video pembelajaran memiliki pengaruh terhadap pendidikan terutama situasi 

pembelajaran di dalam kelas sehingga proses pembelajaran menjadi 

menyenangkan, kreatif dan tidak membosankan (learning with fun). 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mencoba melakukan 

penelitisan dengan judul: pemanfaatan video pembelajaran untuk 

meningkatkan sikap demokratis dan pemahaman materi pada mata pelajaran 

IPS di kelas IX
B
 SMP Negeri 19 Bandar Lampung. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Rendahnya sikap demokratis siswa di kelas IX SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung. 
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2. Rendahnya pemahaman materi siswa di kelas IX SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung. 

3. Guru masih menggunakan metode belajar dengan ceramah dan tanya-

jawab saja, proses pembelajaran masih terpusat pada guru (teacher 

centered), siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru sehingga 

kurang ada interaksi antara guru dan siswa. 

4. Masih sedikit guru yang memanfaatkan media pembelajaran terutama 

memanfaatkan video pembelajaran. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pemanfaatan video pembelajaran dapat meningkatkan 

sikap demokratis siswa pada mata pelajaran IPS di kelas IX
B 

SMP Negeri 

19 Bandar Lampung? 

2. Bagaimanakah pemanfaatan video pembelajaran dapat meningkatkan 

pemahaman materi siswa pada mata pelajaran IPS khusus materi usaha 

mempertahankan kemerdekaan di kelas IX
B 

SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian sebagai 

berikut. 
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1. Untuk menganalisis pemanfaatan video pembelajaran dapat meningkatkan 

sikap demokratis siswa pada mata pelajaran IPS di kelas IX
B 

SMP Negeri 

19 Bandar Lampung. 

2. Untuk menjelaskan pemanfaatan video pembelajaran dapat meningkatkan 

pemahaman materi siswa pada mata pelajaran IPS khusus materi usaha 

mempertahankan kemerdekaan di kelas IX
B 

SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian  

Secara umum manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat 

dijadikan acuan bagi tenaga pendidik agar senantiasa menggunakan media 

pembelajaran untuk membentuk karakter siswa sehingga prestasi belajar 

siswa juga dapat meningkat. 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain: 

1. Bagi Siswa 

Memberikan pembelajaran yang menarik dan menciptakan rasa senang 

belajar mata pelajaran IPS selama pelajaran berlangsung dengan 

memanfaatkan video pembelajaran serta menumbuhkan sikap demokratis 

dan pemahaman materi siswa dalam mata pelajaran IPS di kelas IX
B
 SMP 

Negeri 19 Bandar Lampung. 
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2. Bagi Guru 

Dapat membentuk kinerja, membentuk profesionalisme dan 

mengembangkan kualitas guru dalam mengajarkan Pendidikan sejarah di 

Sekolah Menengah Pertama serta memberikan alternatif kegiatan 

pembelajaran IPS. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan kontribusi dalam membentuk mutu pendidikan disekolah dan 

dapat membentuk citra sekolah. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas IX
B
 SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung. 

1.6.2. Ruang Lingkup Objek penelitian 

Objek pada penelitian ini berupa  

1. Peningkatan sikap demokratis siswa. 

2. Peningkatan pemahaman materi siswa. 

3. Pemanfaatan video pembelajaran. 

 

1.6.3. Ruang Lingkup Wilayah 

Tempat yang dijadikan lokasi penelitian yaitu SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung. 
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1.6.4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 

ajaran 2016/2017.  

 

1.6.5  Ruang Lingkup Ilmu 

 

Penelitian ini masuk dalam ruang lingkup Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Menurut Sapriya (2009: 13-14) mulanya ada tiga tradisi Sosial 

Studies yang kemudian mengalami perkembangan menjadi lima tradisi. 

Kelima tradisi Sosial Studies tersebut, yaitu: 

1. IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (Sosial Studies as citizenship 

transmission); 

2. IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial (Sosial Studies as sosial 

sciences); 

3. IPS sebagai penelitian mendalam (Sosial Studies as reflektive inquiry); 

4. IPS sebagai kritik kehidupan sosial (Sosial Studies as sosial criticism); 

dan 

5. IPS sebagai pengembangan pribadi individu (Sosial Studies as 

personal development of the individual). 

 

Penelitian ini digunakan perspektif nomor empat dan lima yaitu IPS sebagai 

kritik kehidupan sosial dan IPS sebagai pengembangan pribadi individu.  

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 manusia dalam masyarakat. Pendidikan ilmu 
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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. Pelatihan ilmu sosial akan menambah pemahaman 

siswa setiap hari tentang perilaku manusia yang lainnya dan selalu bisa 

menanamkan nilai-nilai karakter didalam kehidupannya. Siswa juga 

diharapkan mampu memahami dan menghargai nilai dari metode dan sikap 

ilmiah.  



 

 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Deskripsi Teori  

 

 

Pendidikan adalah modal terpenting didalam pembangunan manusia untuk 

menciptakan kehidupan masyarakat yang madani, dari pendidikan diharapkan 

lahir generasi yang lebih cerdas, tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi 

cerdas secara moral, etika serta berkarakter. 

 

Salah satu lembaga yang diciptakan untuk melahirkan generasi yang cerdas yaitu 

lembaga pendidikan formal, tetapi pendidikan formal tidak bisa berjalan sendiri 

karena harus di topang oleh pendidikan yang lain, yaitu pendidikan informal dan 

non formal.  

       

2.1.1 Pengertian sikap 

Sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap obyek   sosial. 

Munandar   (2008: 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 (2009: 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 
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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   (2008: 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 

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 
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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 

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 Munandar   (2008: 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. 
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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 

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 
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(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 

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. 
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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 

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. 
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2.2 Konsep Teori Politik dan Ideologi Demokrasi  

2.2.1 Pengertian Teori Politik dan Ideologi Demokrasi  

Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari filsuf Yunani, namun 

pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan 

revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Dalam rentang 

waktu yang panjang itu, konsep demokrasi diterjemahkan dalam berbagai 

khasanah pemikiran:  

Mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah " kehendak rakyat (the will) of 

the people ; kebaikaan bersama dan kebajikan publik (the common good). Dengan 

demikian demokrasi dilihat dari sisi sumber dan tujuan. Demokrasi tidak akan 

efektif dan lestari tanpa adanya substansi demokrasi, berupa; jiwa, kultur atau 

ideologi demokratis yang mewarnai pengorganisasian internal partai politik, 

lembaga-lembaga pemerintahan, serta perkumpulan-perkumpulan 

kemasyarakatan. Demokrasi akan terwujud apabila rakyat bersepakat mengenai 

makna demokrasi, paham dengan bekerjanya demokrasi dan kegunaan demokrasi 

bagi kehidupan mereka. Teori demokrasi substantif ini bersifat normatif, 

rasionalistik, utopis dan idealistik. Pandangan demokrasi substantivist (klasik) 

yang menekankan demensi sumber dan tujuan- mendapatkan sanggahan dari 

Joseph Schumpeter dalam bukunya berjudul "Capitalism, Socialism and 

Democracy" yang terbit tahun 1942. Dalam buku itu, Schumpeter menyatakan 

secara rinci kekuarangan teori demokrasi klasik serta mengemukan teori lain 

mengenai demokrasi.  

Menurut Schumpeter, yang oleh teorisasi klasik disebut kehendak rakyat 

sebenarnya hasil dari proses politik, bukan motor penggeraknya. Dengan 
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demikian, berbeda dengan klasik, Scumpeter lebih menekankan pada prosedur 

atau metode demokrasi. Sehingga, konsep demokrasi Schumpeter lebih bersifat 

empirik, dekriptif, instititusional dan prosedural. Karena menekankan prosedural 

maka konsep demokrasi shumpeter disebut juga demokrasi prosedural. Oleh 

Schumpeter metode demokrasi dirumuskan sebagai prosedur kelembagaan untuk 

mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan 

untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka 

memperoleh suara rakyat.  

Konsep Schumpeter mendominasi teorisasi mengenai demokrasi sejak tahun 

1970-an, serta mewarnai pemikiran ilmuwan politik seperti Di Palma, Robert 

Dahl,Przeworski, Samuel P Huntington, sampai dengan ilmuwan 

transitologisDiamond, Linz dan Lipset. Warna Scumpeterian misalnya nampak 

dari gagasan Di Palma tentang demokrasi. Di Palma mengemukan bahwa 

demokrasi ada ketika gagasan koeksitensi menjadi cukup menarik bagi kelompok-

kelompok utama dalam masyarakat sehingga mereka bisa diajak bersepakat 

mengenai aturan-aturan dasar permainan politik. 

 

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”. 
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Berdasarkan 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, (2009: 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 terbentuk melalui sejarah panjang dan 

berliku.Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan” (Komariah, 

2012: 67). 

 

Sementara itu CICED dalam Munandar, (2008: 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 
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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, (2008: 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 parlemen- yang berwenang 

membuat atau mengganti hukum dan mengangkat penguasa. Rakyat juga yang 

berkuasa menentukan sistem pemerintahan (Munandar, 2012: 45). 

 

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 
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dengan perwakilan demokratis. Kalangan ilmuan politik kemudian secara empirik 

dengan mengamati praktik demokrasi dengan beberapa indikator yang 

mengetengahkan demokrasi dengan tiga ciri : pertama-  persaingan 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 (2008: 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 : 

a) 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. 

b) 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. 
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c) Pluralisme dan Kompromi 

Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan  

demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya 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. 

d) 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. 

e) 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 
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kekacauan pemerintahan yang biasanya mengikuti pemberhentian tokoh 

kunci dalam rezim non demokratis. 

 

2.2.3 Nilai-Nilai Demokrasi 

CICED dalam Munandar, (2008: 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. 

2) Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan didasrkan 

pada prinsip musyawarah mufakat dan memerhatikan kepentingan masyarakat 
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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. 

 

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 
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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 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 
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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. 

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) Ada kepedulian 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. 
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g) Terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan 

mengembangkan cara-cara hidup demokratis 

 

Ciri-ciri organisasi sekolah demokratis, sebagaimana dituliskan CICED dalam 

Munandar, (2008: 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-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 
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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. 

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 
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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. 

 

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, (2008: 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. 
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4) Adanya kebebasan menyatakan dalam menyampaikan pendapat tanpa 

ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan 

pendapat, berserikat dengan rasa aman. Apabila warga negara tidak 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. 

 

 

2.3 Pengertian Belajar 

 

Didalam pendidikan tidak lepas dari kata pembelajaran, pembelajaran merupakan 

jantung dari proses pendidikan dalam suatu institusi pendidikan. Kualitas 

pembelajaran bersifat kompleks dan dinamis, dapat dipandang dari berbagai 

persepsi dan sudut pandang melintasi garis waktu. Pada tingkat mikro, pencapaian 
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kualitas pembelajaran merupakan tanggung jawab profesional seorang guru, 

misalnya melalui penciptaan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dan 

fasilitas yang didapat siswa untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Pada 

tingkat makro, melalui sistem pembelajaran yang berkualitas, lembaga pendidikan 

bertanggung jawab terhadap pembentukan tenaga pengajar yang berkualitas, yaitu 

yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan intelektual, sikap, dan moral 

dari setiap individu peserta didik sebagai anggota masyarakat. 

 

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 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, definisi belajar dari beberapa ahli dalam Purwanto (2009: 84) di 

antaranya: 

1) Gagne dalam buku The Conditions of Learning (1977) 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.  

2) Morgan dalam buku Introduction to Psycology (1978) mengemukakan bahwa 

belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang 

terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman.  
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3) Witherington dalam buku Educational Psycology mengemukakan belajar 

adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai 

suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, 

kepandaian atau pengertian. 

Sementara dalam Darsono (2009: 3-4) definisi belajar dari beberapa ahli di 

antaranya: 

1) Morris L. Bigge dalam buku Learning Theories for Theacers (1992) 

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.  

2)  Marle J. Moskowitz dan Arthur R. Orgel dalam buku General Psychology 

(1975) mengemukakan belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil 

langsung dari pengalaman dan bukan akibat hubungan-hubungan dalam 

sistem syaraf yang dibawa sejak lahir.  

3)  James O. Whittaker dalam buku Introduction to Psycholog (1970) 

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.  

UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 20 menyatakan “Pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar”. Dari pernyataan tersebut agar pembelajaran dikatakan 

berhasil, harus ada interaksi antara siswa sebagai peserta didik dengan guru 



37 
 

sebagai pendidik maupun dengan sumber belajar. Selanjutnya Dimyati dan 

Mudjiono dalam Sagala (2009: 62) memberikan pengertian pembelajaran adalah 

”kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat 

siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.” 

Dari pengertian tersebut, agar pembelajaran berjalan dengan baik guru harus 

mempersiapkan bahan belajar sebelum proses pembelajaran dimulai.  

 

2.3.1 Ciri-ciri Pembelajaran 

Sesuai dengan ciri-ciri belajar, berdasarkan pendapat Darsono (2000:25) maka 

ciri-ciri pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut: 

Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis.  

1) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

2) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan 

menantang siswa. 

3) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

4)  Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

5) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologis. 

6) Pembelajaran menekankan keaktifan siswa. 

Dalam proses pendidikan, tidak terlepas dari kata belajar mengajar.  Keduanya 

merupakan komponen utama dalam pendidikan, belajar merupakan suatu proses 

yang menghasilkan perubahan.  
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Menurut Purwanto (2009: 85) mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu 

perubahan dalam tingkah laku dimana perubahan itu dapat mengarah kepada 

tingkah laku yang buruk. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

secara sadar dan sengaja.  Suatu proses pembelajaran tidak luput dari kata 

mengajar, guru sebagai tenaga pendidik memfasilitasi serta memberi pengetahuan 

terhadap peserta didik. Oleh karena itu pembelajaran pasti mempunyai tujuan. 

Tujuan pembelajaran adalah membantu para siswa agar memperoleh berbagai 

pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah, baik 

kuantitas maupun kualitasnya. Tingkah laku yang dimaksud meliputi 

pengetahuan, ketrampilan dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali 

sikap dan perilaku siswa. 

2.4 Teori Belajar 

2.4.1 Teori Kognitif 

Menurut aliran kognitif dalam baharudin belajar adalah sebuah proses mental 

yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan.  

(Baharuddin, 2007: 87).  Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar 

daripada hasil belajar itu sendiri.  Teori berbeda dengan behaviorisme, bahwa 

yang utama pada kehidupan manusia adalah mengetahui (knowing) dan bukan 

respons. Menurut teori ini ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang 

melalui proses interaksi berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak 

berjalan terpatah-patah, terpisah-pisah dan melalui proses yang mengalir, 

bersambung-sambung dan menyeluruh. Berikut ini akan dibahas teori-teori 

kognitif dari beberapa ahli. 
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2.4.2 Teori Kognitif Piaget 

Menurut Piaget pendidikan yang optimal membutuhkan pengalaman yang 

menantang bagi si pembelajar sehingga proses asimilasi dan akomodasi dapat 

menghasilkan pertumbuhan intelektual (Hergenhahn, 2009:324). Piaget 

Memandang bahwa, perkembangan kognitif sebagai suatu proses dimana anak 

secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui 

pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi mereka (Trianto, 2009: 29). Nur 

dalam Trianto (2009: 29) menuliskan tahap perkembangan kognitif Piaget sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1   Tahap-tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

 

Tahap 

 

 

Perkiraan Usia 

 

Kemampuan-kemampuan Utama 

 

Sensorimotor 

 

 

Lahir sampai 2 Tahun 

 

Terbentuknya konsep kepermanenan objek 

dan kemajuan gradual dari prilaku reflektif 

ke prilaku yang mengarah pada tujuan 

 
 

Praoperasional 

 

 

2 sampai 7 Tahun 

 

Perkembangan kemampuan menggunakan 

simbol untuk menyatakan objek-objek dunia. 

Pemikiran masih egosentris dan sentrasi. 

 
 

Operasional 
 

7 sampai 11 tahun 

 

Perkembangan dalam kemampuan berfikir 

secara logis. Pemikiran tidak lagi 

sentrasional tetapi desentrasional, dan 

pemecahan masalah  

 
 

Operasional 

Formal 

 

 

11 Tahun sampai 

dewasa 

Tidak begitu dibatasi oleh keegodentrisan. 

Pemikiran abstrak dan murni simbolis 

mungkin dilakukan.  Masalah-masalah 

mungkin dapat dipecahkan melalui 

penggunaan eksperimentasi sistematis. 

Sumber : (Trianto, 2009:29) 

Berdasarkan tahap perkembangan kognitif Piaget tersebut, maka pembelajaran 

sejarah  di SMP termasuk pada tahapan keempat yaitu operasional formal, karena 

usia siswa SMP sudah mencapai lebih dari 11 tahun dan sudah memasuki tingkat 
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dewasa.  Dengan demikian siswa telah memiliki pola pikir yang kritis, mampu 

berfikir abstrak serta mampu menganalisa hingga akhirnya mengevaluasi. 

2.4.3 Teori Belajar Konstruktivisme 

Secara filosofis, belajar menurut konstruktivisme adalah membangun pengetahuan 

sedikit demi sedikit.  Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep-

konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus 

mengkontruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 

Oleh karena itu, Slavin (1994) menyatakan bahwa dalam proses belajar dan 

pembelajaran siswa harus terlibat aktif dan siswa menjadi pusat kegiatan belajar 

dan pembelajaran di kelas.  Guru dapat memfasilitasi proses ini dengan mengajar 

menggunakan cara-cara yang membuat sebuah informasi menjadi bermakna dan 

relevan bagi siswa. Untuk itu guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan atau mengaplikasikan ide-ide mereka sendiri, di samping 

mengajarkan siswa untuk menyadari dan sadar akan strategi belajar mereka 

sendiri. 

Secara garis besar, prinsip-prinsip Konstruktivisme yang diterapkan dalam belajar 

mengajar adalah: 

1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri 

2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru kemurid, kecuali hanya 

dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar 

3. Murid aktif megkontruksi secara terus menerus, sehingga selalu terjadi 

perubahan konsep ilmiah 
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4. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses 

kontruksi berjalan lancar. 

5. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa 

6. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah 

pertanyaan 

7. Mencari dan menilai pendapat siswa 

8. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. 

Berdasarkan semua itu hanya ada satu prinsip yang paling penting adalah guru 

tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa .siswa 

harus membangun pengetahuan didalam benaknya sendiri. Seorang guru dapat 

membantu proses ini dengan cara-cara mengajar yang membuat informasi menjadi 

sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa, dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan dengan 

mengajak siswa agar menyadari dan menggunakan strategi-strategi mereka sendiri 

untuk belajar. Guru dapat memberikan tangga kepada siswa yang mana tangga itu 

nantinya dimaksudkan dapat membantu mereka mencapai tingkat penemuan. 

2.4.4 Teori Belajar Behavioristik 

Menurut teori behavioristik (Budiningsih, 2009: 20) dijelaskan bahwa belajar 

adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara 

stimulus dan respon.  Seseorang dianggap telah belajar sesuatu bila ia telah 

mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya dari tidak mengerti menjadi 

mengerti. Jadi yang terpenting adalah input atau masukan berupa stimulus dan 

output atau keluaran berupa respon. Teori ini didasarkan pada prinsip bahwa 
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pembelajaran seharusnya didesain untuk menghasilkan tingkah laku peserta didik 

yang dapat diobservasi. Dengan kata lain, perubahan tingkah laku dalam teori ini 

dapat diukur dan perubahan yang dapat dilihat secara jelas. Seperti peserta didik 

yang tadinya tidak mengetahui dan tidak mampu mengerjakan sesuatu, setelah 

melalui proses pembelajaran ia menjadi tahu dan dapat mengerjakan sesuatu. 

Secara rinci aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran meliputi beberapa 

langkah berikut ini (Budiningsih, 2005: 29) : (a) menentukan tujuan-tujuan 

pembelajaran; (b) menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini termasuk 

mengidentifikasi kemampuan awal (entry behavior) peserta didik; (c) menentukan 

materi pelajaran; (d) memecahkan materi pelajaran menjadi bagian kecil-kecil, 

meliputi pokok bahasan, sub pokok bahasan, topik, dan sebagainya; (e) 

menyajikan materi pelajaran; (f) memberikan stimulus, baik berupa pertanyaan 

langsung secara lisan, tes/kuis, latihan, dan tugas-tugas; (g) mengamati dan 

mengkaji respon yang diberikan peserta didik; (h) memberi penguatan 

(reinforcement), bisa dalam bentuk penguatan positif maupun negatif, ataupun 

hukuman; (i) memberikan stimulus baru; (j) mengamati dan mengkaji respon yang 

diberikan peserta didik; (k) memberikan penguatan lanjutan ataupun hukuman; (l) 

demikian seterusnya; dan (m) evaluasi hasil belajar. 

Penggunaan media dalam pembelajaran mengandung makna penting yaitu metode 

belajar dan media pembelajaran. Pemilihan salah satu metode pembelajaran tentu 

mempengaruhi media pembelajaran yang akan digunakan. Penggunaan media 

pembelajaran hendaknya harus memperhatikan beberapa unsur seperti tujuan 

pembelajaran, respon siswa maupun karakteristik siswa itu sendiri. Penggunaan 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan 
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dan minat siswa sehingga berpengaruh baik terhadap perilaku maupun psikologi 

anak.  Penggunaan media film dokumenter dalam hal ini berkaitan dengan teori 

belajar behavioristik yang menjelaskan bahwa belajar itu adalah perubahan 

perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. 

Perubahan terjadi melalui rangsangan yang menimbulkan respon. Rangsangan 

yang dimaksud  adalah lingkungan belajar anak baik internal maupun eksternal 

yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon adalah akibat atau dampak 

berupa reaksi fisik terhadap rangsangan. Belajar dimulai dari hal yang paling 

sederhana dilanjutkan pada yang lebih kompleks sampai pada yang lebih tinggi. 

Bahan pelajaran disusun dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. 

Pembelajaran berorientasi pada hasil  yang dapat diukur dan diamati. Pengulangan 

dan latihan digunakan  supaya perilaku yang diinginkan menjadi kebiasaan. Hasil 

yang diharapkan dari penerapan teori behavioristik ini adalah terbentuknya suatu 

perilaku yang diinginkan. Perilaku yang dinginkan mendapat penguatan positif 

dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif. 

Aliran psikologi belajar yang sangat besar mempengaruhi arah pengembangan 

teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran 

behavioristik. Aliran ini menekankan pada pengaruh kebudayaan terhadap tingkah 

laku. Teori ini mengatakan bahwa pembelajaran akan berjalan baik  dan kreatif 

jika guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep, teori, 

aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ada dikehidupannya. Sesuai 

dengan pendapat Bruner yang melihat perkembangan seseorang melalui tiga 

tahapan yaitu : 
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1) Tahap enactive, seseorang melakukan aktivitas dalam upaya memahami 

lingkungan sekitar. 

2) Tahap iconic, seseorang memahami objek melalui gambar dan visualisasi 

verbal. 

3) Tahap symbolic, seseorang telah memiliki ide atau gagasan abstrak yang 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa dan logika. 

Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal  

seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan 

fasilitas pembelajaran yang tersedia (Budiningsih, 2009 : 27). Pembelajaran yang 

dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa 

pengetahuan adalah objek, pasti, tetap dan tidak berubah. Fungsi pikiran adalah 

untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berfikir 

yang dapat dianalisa dan dipilah sehingga makna yang dihasilkan dari proses 

berfikir ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Karena teori 

behavioristik memandang bahwa sebagai sesuatu yang ada didunia nyata telah 

terstruktur rapi dan teratur, maka siswa harus dihadapkan pada aturan-aturan jelas 

dan ditetapkan dulu secara ketat. 

Teori behavioristik ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang 

membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti 

kecepatan, spontanitas, kelenturan, reflek, daya tahan, dan sebagainya, contohnya 

percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, 

olah raga dan sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-

anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi 

dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan 
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langsung seperti pujian. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik 

ditekankan pada penambahan pengetahuan sedangkan belajar sebagai aktivitas 

yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang telah 

dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes (Budiningsih, 2009:28) 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori behavioristik adalah ciri-

ciri kuat yang mendasarinya yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, 

mementingkan bagian-bagian elementalistik, mementingkan peranan reaksi, 

mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus 

respon, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, 

mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan atau pengulangan dan 

hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang dinginkan. 

Menjelaskan bahwa Behaviorisme berdasarkan pada perubahan perilaku yang bisa 

diamati. Behaviorisme memfokuskan diri pada sebuah pola perilaku baru yang 

diulangi sampai ia menjadi automatis. Teori Behaviorisme mengonsentrasikan 

pada kajian tentang perilaku-perilaku yang nyata yang bisa diteliti dan diukur dan 

memandang pikiran sebagai sebagai kotak hitam  dalam pengertian bahwa respon 

terhadap stimulus bisa diamati secara kuantitatif yang secara total mengabaikan 

kemungkinan proses pemikiran yang terjadi dalam pikiran.  

 

2.5 Pengertian  Media Video Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa arab, 

medoe yang artinya perantara antara pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan menurut Azhar Arsyad (2011: 3). Hamidjojo dan Latuheru (Azhar Arsyad, 
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2011: 4) mengemukakan bahwa media sebagai bentuk perantara yang digunakan 

oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat 

sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai pada penerima 

yang dituju. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Romiszowski (Basuki 

Wibawa dan Farida Mukti, 1991: 8) media adalah pembawa pesan yang berasal 

dari suatu sumber pesan (yang dapat berupa orang atau benda) kepada penerima 

pesan.  

Berdasarkan beberapa pengertian media di atas, dapat dirumuskan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Media 

pembelajaran sebagai suatu alat bantu dalam proses belajar dan pembelajaran 

adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Guru sadar 

bahwa tanpa bantuan media, maka materi pembelajaran sukar untuk dimengerti 

dan dipahami oleh siswa, terutama pembelajaran yang rumit dan kompleks. Setiap 

materi pembelajaran mempunyai tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi 

ada bahan pembelajaran yang tidak memerlukan media pembelajaran, tetapi di 

lain sisi ada bahan pembelajaran yang memerlukan media pembelajaran. Materi 

pembelajaran yang mempunyai tingkat kesukaran tinggi tentu sukar dipahami oleh 

siswa, apalagi oleh siswa yang kurang menyukai materi pembelajaran yang 

disampaikan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video merupakan rekaman gambar 

hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi, atau dengan 

kata lain video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. 
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Video sebenarnya berasal dari bahasa Latin, video-vidivisum yang artinya melihat 

(mempunyai daya penglihatan); dapat melihat. Media video merupakan salah satu 

jenis media audio visual.  

Media audio visual adalah media yang mengandalkan indera pendengaran dan 

indera penglihatan. Media audio visual merupakan salah satu media yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran menyimak. Media ini dapat menambah minat 

siswa dalam belajar karena siswa dapat menyimak sekaligus melihat gambar. 

Azhar Arsyad (2011 : 49) menyatakan bahwa video merupakan gambargambar 

dalam frame, di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor 

secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa video merupakan salah satu 

jenis media audio-visual yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak 

bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan video 

melukiskan gambar hidup dan suara memberikan daya tarik tersendiri. Video 

dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep- konsep 

yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, 

dan mempengaruhi sikap. Berdasarkan pengertian menurut beberapa ahli di atas, 

dapat disimpulkan bahwa video merupakan salah satu jenis media audio-visual 

dan dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara 

alamiah atau suara yang sesuai. Video menyajikan informasi, memaparkan proses, 

menjelaskan konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau 

memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. 
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Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar 

terjadi. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan   dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar 

mengajar terjadi dengan efektif dan efisien (Sadiman 1984 :7). 

Media sangat erat hubungannya dengan dengan suksesnya proses pembelajaran, 

karena media adalah perantara yang dipergunakan oleh guru untuk menyampaikan 

materi pelajaran atau menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

dapat merangsang minat dan perhatian siswa dalam kegiatan proses belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Kedudukan media 

pengajaran dalam proses belajar mengajar itu memegang peranan penting sebagai 

alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar ditandai dengan adanya 

beberapa unsur antara lain: tujuan, bahan, metode, dan alat serta evaluasi  

Pembelajaran dengan menggunakan media Audio-visual adalah sebuah cara 

pembelajaran dengan menggunakan media yang mengandung unsur suara dan 

gambar, dimana dalam proses penyerapan materi melibatkan indra penglihatan 

dan indra pendengaran. Dalam proses belajar mengajar media pembelajaran 

berfungsi sebagai:1) menyiarkan informasi penting ; 2) memotivasi siswa dalam 

pembelajaran; 3) menambah pengayaan dalam belajar; 4) menunjuka hubungan - 

hubungan antar konsep; 5) menyajikan pengalaman-pengalamn yang tidak 

ditunjukan guru; 6) membantu belajar perorangan; 7) mendekatkan hal-hal yang 

ada diluar kelas kedalam kelas. 
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Hastuti (1986 : 177) berpendapat bahwa ”Media berasal dari bahasa Latin dengan 

bentuk jamak medium yang berarti perantara, maksudnya segala sesuatu yang 

membawa pesan dari suatu sumber untuk disampaikan kepada penerima pesan”. 

Hamalik (1989:12) memberikan pengertian bahwa ”media adalah alat, metode, 

dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan 

interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di 

sekolah”. 

Hidayat (1991:107), menyatakan bahwa ”yang dimaksud dengan media 

pengajaran ialah suatu alat yuang dipergunakan dalam proses penyampaian 

pengajaran kepada siswa untuk membantu mempermudah, memperlancar jalannya 

pengajaran sehingga materi dapat dipahami oleh siswa”. 

 

Menurut Subiakto (1993 : 206), yang dimaksud dengan alat atau media dalam 

pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah segala alat yang dapat digunakan oleh 

guru atau pengajar serta pelajar untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditentukan. Sejalan dengan fungsi media pembelajaran, Sudhana (1987 :100) 

berpendapat: Ada enam fungsi pokok dari media pengajaran, yaitu : (1) sebagai 

alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yangefektif, (2) salah satu 

unsur yang harus dikembangkan guru, (3) Penggunaannya integral dengan tujuan 

dan isi pelajaran, (4) sebagai alat hiburan untuk menarik minat siswa, (5) untuk 

mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap 

pengertian yang diberikan oleh guru, (6) Untuk mempertinggi mutu belajar 

mengajar. 
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Hamalik (1989:13) dan Sudirman, dkk mengelompokan media berdasarkan 

jenisnya dalam beberapa kelompok : 

1) Media auditif yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, 

seperti tepe recorder. 

2) Media visual yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan 

dalam wujud visual. 

3) Media audio visual yaitu media yang mempunyai unsur suara dan  gambar. 

Dalam sebuah penelitian bahwa penerimaan informasi sebelum menjadi ilmu 

pengetahuan dalam diri kita itu diawali melalui proses indra. Menurut pendapat 

Vernon A. Magnesen 1983 dalam Abu Ahmadi dkk, (2007: 52) bahwa dalam 

kegiatan belajar, sebuah ilmu pengetahuan bisa di terima oleh indra kita ternyata 

memiliki tingkatan prosentase yang berbeda, dengan pengklasifikasian sebagia 

berikut: 

1) 10% dari apa yang kita baca 

2) 20% dari apa yang kita dengar 

3) 30% dari apa yang kita lihat 

4) 50% dari apa yang kita lihat dan dengar 

5) 70% dari apa yang kita katakan 

6) 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan. 

Aristoteles mengusulkan bahwa model pendidikan awal berasal dari serapan 

indra. Dan masing-masing indra mempunyai kontribusi yang berbeda. 

Penggabungan indra-indra dalam proses belajar akan menambah daya serap siswa. 

Dengan demikian penggunaan media belajar audio-visual akan merangsang 

keterlibatan indra penglihatan dan pendengaran dan juga suasana diri (mood) 
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sehingga akan memudahkan dalam penyerapan informasi yang pada akhirnya 

akan di simpan di otak dalam memori.  Agar proses pembelajaran berlangsung 

dengan baik, maka hendaknya guru memberikan materi pelajaran secara bervarasi, 

dapat menggunakan media/alat peraga sebagai alat bantu dalam mengajar serta 

menggunakan metode yang tepat. 

Menurut Abu Ahmadi dkk, (2007: 52) metode mengajar adalah suatu pengetahuan 

tentang cara-cara mengajar yang digunakan oleh seorang guru atau instruktur. 

Kata „media‟ berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk dari kata „medium‟ 

yang secara harfiah berarti „perantara atau pengantar‟.   

Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau 

penyalur pesan (Djamarah 2006: 136).  Sedangkan menurut Hamalik (1989: 124) 

media pendidikan adalah cara atau proses yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan yang berlangsung dalam proses 

pendidikan. Penggunaan media dalam proses pembelajaran cukup penting. Hal ini 

dapat membantu para siswa dalam mengembangkan imajinasi dan daya pikir serta 

kreatifitasnya. Informasi yang disampaikan guru akan diterima langsung oleh 

siswa langsung oleh siswa melalui sel saraf dan dibawa ke otak. Dari situlah siswa 

mulai bergerak dengan caramenanyakan sesuatu yang dipahami, sehingga proses 

komunikasi dalampembelajaran mulai efektif. 

Menurut Team IKIP Surabaya (1989: 83) alat-alat peraga sebagai pembantu 

dalam mengajar efektif dalam garis besarnya memiliki faedah atau nilai-nilai 

berikut: 1) Menambah kegiatan belajar siswa; 2) Mengemas waktu belajar 

(ekonomis); 3) Menambah keadaan permanen dari hari belajar; 4) Menambah 
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anak-anak ketinggalan dalam pelajarannya; 5) Memberikan alasan yang 

sewajarnya untuk belajar dengan membangkitkan minat, motivasi membaca 

dengan sendiri dan turut serta dalam keaktifan-keaktifan di kelas. 

Media pendidikan merupakan alat bantu yang digunakan dalam rangka 

mengefektifkan komunikasi antara siswa dengan guru. Adapun yang termasuk ke 

dalam media pendidikan yaitu gambar-gambar, diagram, audio visual yang 

berhubungan dengan pembelajaran sejarah.  

Guru sebagai tenaga pendidik hendaknya mampu memilih media yang tepat 

dalam proses pengajaran. Pengatahuan dan pemahaman yang cukup dalam 

memilih media, yang sesuai materi pelajaran akan menciptakan komunikasi yang 

seimbang antara siswa dengan guru. Media menurut Oemar Hamalik (1989: 16), 

yaitu: 

1) Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan tujuan pendidikan 

mengajar; 2) Media berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan; 3) 

Penggunaan media dalam proses belajar mengajar; 4) Hubungan antara metode 

mengajar dengan media pendidikan; 5) Nilai dan manfaat media pendidikan; 6)  

Memilih dan menggunakan media pendidikan; 7) Mengetahui berbagai jenis alat 

dan tehnik media pendidikan; 8) Mengetahui penggunaan media pendidikan 

dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan; 9) Melakukan usaha-usaha inovasi 

dalam media pendidikan; Media sebagai alat bantu dalam mengajar, peranannya 

cukup penting apabila guru memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. Akan 

timbul berbagai pertanyaan mengenai manfaat media. Yaitu media apa yang 

dimanfaatkan oleh guru, kapan, dimana dan bagaimana media itu dimanfaatkan. 
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Menurut Hamalik (2004: 15) merincikan manfaat media pendidikan, sebagai 

berikut: 1) Meletakan dasar-dasar yang konkrit dan berfikir; oleh karena itu 

mengurangi verbalisme; 2) Memperbesar perhatian siswa; 3) Meletakan dasar-

dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh karena itu membuat 

pelajaran lebih mantap; 4) Memberikan pengalaman nyata yang dapat 

menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa; 5) Menumbuhkan 

pemikiran yang teratur dan kontinyu terutama melalui gambar hidup; 6) 

Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa; 7) Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh 

dengan cara lain dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam 

belajar. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak mesti menggunakan media yang 

mahal, tetapai bagaimana guru itu pandai memanfaatkan media yang sederhana 

dan sudah tersedia di sekolah. Media yang kita kenal dewasa ini sudah banyak 

macamnya, mulai dari jenis, daya liput dan bahan serta cara pembuatannya.  

Menurut Hamalik (1989: 63) ada 4 klasifikasi mengajar pengajaran, yaitu: 1) 

Alat-alat visual yang dapat dilihat; 2) Alat-alat bersifat auditif atau hanya dapat 

didengar; 3) Alat-alat yang bisa dilihat dan didengar; 4) Dramatisasi, bermain 

peran, ssiodrama, sandiwara, boneka dan sebagainya. Sehubungan dengan 

klasifikasi media, Asnawir dan Usman (2002: 29) membagi jenis media 

pengajaran kepada: 1) Media asli dan tiruan; 2) Media bentuk papan; 3) Media 

bagan dan grafis; 4) Media proyeksi; 5) Media dengar (audio)  6) Media cetak 

atau printed materials.  
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Dari beberapa pendapat di atas, secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 

media audio, media visual dan media audio-visual. Penggunaan media audio 

visual dalam kegiatan belajar mengajar melibatkan indera pendengaran dan 

penglihatan. Menurut Arsyad (2005: 30) pengajaran melalui audio-visual adalah 

produksi dan penggunakan materi yang penyerapannya melalui pendengaran dan 

pandangan serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau 

simbol-simbol yang serupa. 

Pemahaman yang dipakai melalui audio-visual merupakan cara yang tepat 

digunakan di kelas, karena penggunaannya media ini memecahkan aspek 

verbalisme pada diri siswa. Contohnya pada awal pembelajaran, siswa 

diterangkan mengenaui invertebrata, setelah itu guru memperlihatkan gambar 

cacing, ubur-ubur, bekicot dan lainnya. Selanjutnya akan dipertontonkan film 

mengenai materi tersebut dan akhirnya siswa menjadi paham. 

Pemilihan media pengajaran yang tepat akan memudahkan pengajar 

menyampaikan informasi kepada pembelajar. Dengan melihat informasi atau 

materi pelajaran yang akan disampaikan, pengajar harus memilih media yang 

tepat supaya manfaatnya dirasakan bersama. 

 

Secara umum media pembelajaran mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, mengatasi keterbatasan waktu, 

ruang, tenaga dan daya indera, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih 

langsung antara murid dengan sumber belajar, memungkinkan anak belajar 

mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya, 
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memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan 

persepsi yang sama.   

 

Sudjana dan Rivai, (2007: 2) menjelaskan manfaat media pembelajaran dalam 

proses belajar siswa adalah sebagai berikut: (1) pengajaran akan lebih menarik 

perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, (2) bahan 

pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para 

siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik, (3) 

metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melali penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak 

kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran, (4) siswa 

lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian 

guru, tetapi juga aktifitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan 

dan lain-lain.  

 

Penjelasan mengenai manfaat media pembelajaran dijelaskan pula oleh Sudjana 

dalam Djamarah dan Zain, (2007: 137) mengenai nilai-nilai praktis media 

pengajaran adalah: (1) dengan media dapat meletakkan dasar-dasar yang nyata 

untuk berfikir, karena itu dapat mengurangi verbalisme, (2) dengan media dapat 

memperbesar minat dan perhatian siswa untuk belajar, (3) dengan media dapat 

meletakkan dasar untuk perkembangan belajar sehingga hasil belajar bertambah 

mantap, (4) memberikan pengalaman yang nyata dan dapat menumbuhkan 

kegiatan berusaha sendiri pada setiap siswa, (5) menumbuhkan pemikiran yang 

teratur dan berkesinambungan, (6) membantu tumbuhnya pemikiran dan 

membantu berkembangnya kemampuan berbahasa, (7) memberikan pengalaman 
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yang tak mudah diperoleh dengan cara lain serta membantu berkembangnya 

efisiensi dan pengalaman belajar yang lebih sempurna, (8) bahan pengajaran akan 

lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa, dan 

memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik, (9) metode 

mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak 

kehabiasan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran, (10) 

siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.  

Berdasarkan beberapa manfaat di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat media 

dalam pembelajaran yaitu membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih 

terarah sehingga tujuan pembelajaran dapat mudah dicapai. Selain itu dengan 

bantuan media, pembelajar akan lebih banyak melakukan aktivitas dan membantu 

untuk memahami materi yang disampaikan oleh pengajar. 

2.6 Mata Pelajaran IPS 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang disiplin ilmu 

sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi/antropologi, dan sebagainya. 

Senada dengan pendapat Zubaedi (2011: 288), yang mendefinisikan ilmu 

pengetahuan sosial sebagai metode pelajaran di sekolah yang di desain atas 

dasar fenomena, masalah, dan realitas sosial dengan pendekatan 

interdisipliner yang melibatkan berbagai cabang ilmu-ilmu dan humaniora 

seperti kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, 

pendidikan. 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, IPS mempelajari masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat sehingga harus memadukan berbagai cabang ilmu sosial yang 
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dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial. Hal tersebut sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran IPS di SMP/MTs yang diungkapkan oleh Trianto 

(2010: 174-175) antara lain. 

a) Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, 

sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga 

bidang humaniora, pendidikan, dan agama 

b) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial berasal 

dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, yang dikemas 

sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu 

c) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut berbagai 

masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan 

multidisipliner 

d) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut peristiwa dan 

perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan 

adaptasi dan pengelolaan lingkungan struktur, proses, dan masalah sosial, serta 

upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, 

kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan. 

 

Adapun tujuan pembelajaran IPS menurut Zubaedi (2011: 289) mencakup empat 

hal antara lain: 

1) mengembangkan pengetahuan dasar kesosiologian, kegeografian, 

keekonomian, kesejarahan, dan kewarganegaraan (atau konsep-konsep yang 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan), 

2) mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan inkuiri, 

pemecahan masalah, dan keterampilan sosial, 

3) membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan 

(serta mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa), 

4) memiliki kemampuan berkomunikasi, berkompetensi, dan bekerjasama 

dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala lokal, nasional, maupun 

internasional. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, IPS dirancang untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

melatih keterampilan untuk mengatasi setiap masalah, serta melatih 

kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dalam kehidupan 

bermasyarakat.an yang lebih luas dan mendalam. 
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        2.6.1   Tujuan Mata Pelajaran IPS Di SMP/MTs 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP dan MTs di Indonesia 

memiliki salah satu tujuan untuk mengembangkan kesadaran dan kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan sebagaimana yang tertuang dalam 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 (Supardi, 2010: 185). Hal ini sejalan 

dengan tujuan mata pelajaran IPS di negara barat yang dikenal dengan 

Social Studies. 

 

Ada beberapa tujuan social studies di Amerika sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ross dalam Sapriya (2009:7) yaitu “Social Studies in the 

broadest sense, that is, the preparation of young people so that they possess 

the knowledge, skills, and values neccessary for active participation in 

society, has been a primary part of schooling in North America since 

colonial times.  

Menurut Ross, Social Studies memiliki tujuan untuk mempersiapkan 

kemampuan peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, 

dan nilai agar siswa mampu berpatisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan 

masyarakat. 

 

Menurut NCSS (Savage, 1996: 9) mata pelajaran IPS atau Social Studies 

memiliki tujuan untuk “the primary purpose of Social Studies is to help 

young people develop the ability to make informed and reasoned decision 

for the public good as citizens of a culturally diverse democratic society in 

an interdependent world”.  
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Berdasarkan pendapat NCSS, maka tujuan utama Social Studies ialah 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam kehidupan bernegara dan 

menjadikan peserta didik sebagai masyarakat yang demokratis dan mampu 

bekerja sama dengan masyarakat dunia. Begitu pula dengan tujuan mata 

pelajaran IPS di Indonesia tingkat SMP dan MTs, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Arnie Fajar (2005: 114), yakni: 

a. Mengembangkan kemampuan berpikir, inkuiri, pemecahan masalah, dan    

    keterampilan sosial. 

b.  Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan 

c. Meningkatkan kemampuan berkompetisi dan bekerja sama dalam 

masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun 

internasional. 

Muhammad Numan Somantri (2001: 44) mendefinisikan dan merumuskan 

tujuan IPS untuk tingkat sekolah sebagai mata pelajaran, yaitu 1) 

menekankan pada tumbuhnya nilai-nilai kewarganegaraan, moral ideologi 

negara, dan agama, 2) menekankan pada isi dan metode berpikir ilmuan 

sosial, dan 3) menekankan pada reflective inquiry. Berdasarkan pendapat 

Numan Somantri, maka mata pelajaran IPS di tingkat SMP, menekankan 

kepada tumbuhnya nilai-nilai kewarganegaraan, moral, ideologi, agama, 

metode berpikir sosial, dan inquiry.  Berdasarkan pendapat para ahli di atas, 

maka tujuan mata pelajaran IPS di tingkat Sekolah Menengah Pertama di 

Indonesia, untuk mengembangkan kemampuan berpikir, inkuiri, 

keterampilan sosial, dan membangun nilai-nilai kemanusiaan yang majemuk 

baik skala lokal, nasional, dan global. 
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2.6.2   Ruang Lingkup Mata Pelajaran IPS Di SMP/MTs 

 

Berdasarkan tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang telah dijelaskan di 

atas, maka untuk mengembangkan tujuan tersebut diperlukan suatu ruang 

lingkup keilmuan untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS di kelas. Arnie 

Fajar (2005: 114) menjelaskan beberapa ruang lingkup mata pelajaran IPS di 

SMP dan MTs yang dapat dikaji oleh peserta didik, yaitu sebagai berikut: 

a. Sistem Sosial dan Budaya 

b. Manusia, Tempat, dan Lingkungan 

c. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan 

d. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

e. Sistem Berbangsa dan Bernegara 

 

Supardi (2011: 186), menjelaskan dan merumuskan beberapa hal tentang 

ruang lingkup IPS yang didasarkan kepada pengertian dan tujuan dalam 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 yakni: 

a. Materi kajian IPS merupakan perpaduan atau integrasi dari berbagai  

    cabang-cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sehingga akan lebih  

             bermakna dan  kontekstual apabila materi IPS didesain secara terpadu. 

b. Materi IPS juga terkait dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan  

    dan kebangsaan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan  

    teknologi, serta tuntutan dunia global. 

c. Jenis materi IPS dapat berupa fakta, konsep, dan generalisasi, terkait juga  

   dengan aspek kognitif, afektif, psikomotorik dan nilai-nilai spritual. 
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Dengan demikian ruang lingkup mata pelajaran IPS di SMP dan MTs, 

merupakan perpaduan dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, ilmu 

humaniora, dan masalah-masalah sosial baik berupa fakta, konsep, dan 

generalisasi untuk mengembangkan aspek kognitif, psikomotor, afektif, dan 

nilai-nilai spiritual yang dimiliki oleh peserta didik. 

 

 

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1989 dalam pertemuan Himpunan 

Sarjana Pendidikan IPS Indonesia (HSPIPS)-ISPI yang pertama di IKIP 

Bandung, batasan pendidikan IPS adalah ”sebagai program pendidikan yang 

memilih bahan pendidikan dari disiplin-disiplin ilmu-ilmu sosial dan 

psikologis untuk tujuan pendidikan”. Batasan ini diadaptasikan dari batasan 

Edgar Wesley, Frasser and west dan NCSS dalam (Pargito, 2010). Dimana 

batasan social studies, sebagai berikut. 

The social sciences are systematically organized, scholarly bodies of 

knowledge that have been built up through intellectual inquiry and planned 

research. These logically organized bodies of knowledge susceptible of tudy 

by person of intellectual maturity. The social studies, on the other hand, 

consist of materials selected from the social sciences and organized for the 

instruction of children and youth. The destination is between systematically 

structured bodies of scholarly content and  psycologically structured 

selection of instructutional content. 

 

Perkembangan berikutnya Forum Komunikasi II HSPIPSI tahun 1991 di 

Yogyakarta merumuskan pengertian IPS menurut versi pendidikan 

menengah adalah menyederhanakan dari disiplin ilmu sosial dan humaniora 

serta pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. Hal ini dipertegas 

dengan pernyataan bahwa pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial dan humanitie 
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yang diorganisir dan disajikan secara alamiah dan psikologis untuk tujuan 

pendidikan. 

Rumusan diatas menunjukkan bahwa pendidikan IPS bukan suatu bidang 

studi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan perpaduan dari beberapa 

bidang ilmu yang mengkaji tentang kehidupan manusia. Pendidikan IPS 

adalah paduan antara dimensi teoritik dengan realita dalam masyarakat serta 

kehidupan budaya masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang religius dan 

peduli akan nilai-nilai moral. Sumadi dalam (Pargito, 2010) menyebutkan  

”Social studies are not single discipline but a group relatute fields including 

political science, economics, sociology, anthropology, geography, and 

history”. 

Kurikulum pendidikan IPS merupakan fusi dari beberapa disiplin ilmu, 

proses pembelajaran yang menekankan aspek pendidikan dari pada aspek 

transfer konsep. Tujuan utama dari pendidikan IPS pada dasarnya adalah 

mempersiapkan siswa sebagai warganegara agar dapat mengambil 

keputusan secara reflektif dan partisipasi sepenuhnya dalam kehidupan 

sosialnya secara pribadi, warga masyarakat, bangsa dan warga dunia. Juga 

membantu siswa mengembangkan tujuan penguasaan dalam empat bidang : 

(1) pengetahuan, (2) keterampilan, (3) sikap dan nilai, dan (4) tindakan 

warganegara. Ilmu-Ilmu sosial yang efetif kurikulum juga memiliki 

karakteristik lainnya. 

Adapun hakikat pendidikan IPS, menurut Pargito dalam bahan ajar 

Pendidikan IPS : 
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1.  IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (Social studies as citizenship  

      transmission). 

2.  IPS sebagai pendidikan Ilm-Ilmu Sosial (social studies as social  

      sciences). 

3.  IPS sebagai Pendidikan Reflektif (social studies as reflektive inquiry) 

4.  IPS sebagai kritik kehidupan sosial (social studies as social criticism) 

5.  IPS sebagai pengembangan pribadi seseorang (social studies as  

       personal development of the individual) (Pargito, 2010:1). 

 

Pembelajaran di SMP, pada dasarnya masuk pada tahap operasional formal, 

karena siswa yang mempelajari sejarah sudah dewasa dan mempunyai pola 

pikir yang kritis, mampu berpikir abstrak, dan mampu menganalisis hingga 

evaluasi. Sesuai tahap perkembangan kognitif Piaget.  Tahap operasional 

formal ini, menurut teori Piaget merupakan periode terakhir perkembangan 

kognitif. Tahap ini mulai dialami anak saat pubertas dan terus berlanjut 

sampai dewasa. Karakteritik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan 

untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan 

dari informasi yang tersedia. 

Anak SMP dalam mempelajari sejarah, sudah mampu berpikir secara 

abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimulan dari informasi yang 

tersedia baik informasi yang diberikan guru, membaca buku, melihat film 

dokumenter, mendengar penjelasan dari pelaku sejarah, maupun dari 

berbagai informasi dari buku dan sumber-sumber sejarah lain yang relevan. 
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2.7   Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

 

Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan 

 

Irma Dahlia fakultas 

keguruan dan ilmu 

pendidikan 

Magister Pendidikan IPS 

Universitas Lampung Maret 

2014 

Hasil penelitian Irma Dahlia (2014: 189) 

mengemukakan bahwa Karakter siswa 

tidak tercipta dalam waktu singkat tetapi 

tercipta dari suatu cara yang terulang-

ulang menjadi sebuah kebiasaan dan 

kebiasaan terulang-ulang menjadi sebuah 

tabiat, dan tabiat terulang-ulang menjadi 

sebuah tata kelakuan, dan tata kelakuanlah 

yang melahirkan sebuah budaya dimana 

gambaran budaya itulah yang kita sebut 

sebagai karakter, oleh karena itu karakter 

bisa tercipta dengan adanya sebuah 

pendidikan karakter yang menciptakan 

sebuah cara yang tepat dalam melakukan 

suatu tindakan atau perilaku. hal ini dapat 

dilihat dari deskripsi nilai-nilai karakter 

dalam pembelajaran geografi dengan 

metode pembiasaan dari siklus 1 sampai 

siklus 3,  karakter siswa seperti karakter 

kejujuran, kerja keras, toleransi, 

bersahabat, kreatif, toleransi dan 

kominkatif, mandiri, rasa ingin tahu dan 

gemar membaca selalu mengalami 

peningkatan. 

 

Heri Usmanto fakultas 

keguruan dan ilmu 

pendidikan 

Magister Pendidikan IPS 

Universitas Lampung  

September 2014 

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan 

dengan dimensi karakter dalam kegiatan 

pramuka yaitu: (1) Ketaqwaan merupakan 

hal yang harus dimiliki oleh semua orang, 

taqwa menunjukkan bahwa manusia itu 

memiliki keimanan terhadap keyakinan 

yang mereka yakini. Dengan demikian  

semua anggota pramuka memiliki 

ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa, 

karena taqwa kepada tuhan yang maha esa 

itu merupakan cerminan dari pengamalan 

dari dasa dharma yang pertama yaitu 

taqwa kepada tuhan yang maha esa. 

Dalam kegiatan kepramukaan wajib untuk 

mematuhi dan mengamalkan setiap butir 

dari dasa dharma pramuka, (2) Disiplin 

merupakan kepatuhan untuk menghormati 

dan melaksanakan suatu sistem yang 

mengharuskan orang untuk tunduk pada 
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keputusan, perintah, atau peraturan yang 

berlaku. Melalui pendidikan pramuka 

kedisiplinan siswa dapat terbentuk karena 

kedisiplinan menjadi kunci pokok untuk 

menjadi orang yang sukses, (3) Kejujuran 

merupakan hal yang sulit untuk dipelajari 

oleh semua orang dan semua peserta 

didik, karena Mencari orang pintar lebih 

mudah dibandingkan mencari orang jujur. 

Maka dari itu kejujuran sangat penting 

sebagai dasar utama dalam hidup 

berkeluarga, berbangsa dan 

bermasyarakat. Melalui kegiatan 

kepramukaan maka sikap kejujuran siswa 

tebentuk karena salah satu dari 

pengamalan dari dasa dharma pramuka, 

(4) Sikap mandiri sangat penting dimiliki 

oleh siswa agar mantap dalam bersikap 

dan melaksanakan tugas, tidak tergantung 

pada orang lain dan bertanggung jawab 

dengan apa yang dikerjakan. Melalui 

kegiatan kepramukaan sikap mandiri 

siswa terbentuk karena dalam kegiatan 

kepramukan anggota pramuka dituntut 

agar bisa hidup mandiri dalam 

mengerjakan keperluan-keperluan yang 

akan dipersiapakan dalam mengahdapi 

berbagai macam kegaiatan yang ada 

dalam organisasi kepramukaan, (5) 

Tanggung jawab merupakan nilai yang 

terkait dengan kesadaran untuk melakukan 

dan menanggung segala sesuatunya. Sikap 

ini menunjukkan adanya rasa tanggung 

jawab yang dapat berkembang menjadi 

sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Melalui kegiatan pramuka sikap tanggung 

jawab siswa terbentuk karena pada 

kegiatan kepramukaan menuntut para 

anggota pramuka agar selalu bertanggung 

jawab dengan apa yang mereka kerjakan 

dan mereka perbuat, (6) Sopan  dan santun 

merupakan nilai yang terkait dengan tata 

karma, penghormatan, budi pekerti serta 

menghargai orang lain. Melalui kegiatan 

kepramukaan maka sikap sopan dan 

santun siswa terbentuk karena dengan 

mengikuti kegiatan pramuka yang selalu 
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mengedepankan nilai-nilai sopan santun. 

Meri Susanti fakultas 

keguruan dan ilmu 

pendidikan 

Magister Pendidikan IPS 

Universitas Lampung Januari  

2015 

Dalam penelitian yang berjudul 

“pembelajaran ips menggunakan media 

audio visual dalam pembentukan karakter 

siswa smp negeri 1 tanjung sari tahun 

pelajaran 2013/2014 didapatkan Hasil 

Penelitian yaitu untuk meningkatkan 

karakter suiswa siswa dapat dilakukan 

denganpengguanaan audio visual, 

mendorong siswa aktif dalam kegiatan 

presentasi, memotivasi siswa untuk berani 

bertanya dalam pemecahan masalah. 

Peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari 

nilai rata-rata hasil tes belajar siklus I 

hingga siklus III yaitu: 66,73 ; 67,82 serta 

74,73 dengan presentase ketuntasan 

belajar siswa dari siklus I hingga siklus III 

yaitu: 54,54% ; 72,73% dan 81,82% 

Darmiyati Zuchdi, Zuhdan 

Kun Prasetya, dan 

Muhsinatun Siasah Masruri 

Universitas Negeri 

Yogyakarta (e-mail: 

darmiyati@uny.ac.id)  

Mei 2010 

“PENGEMBANGANMODELPENDIDIK

AN KARAKTER TERINTEGRASI 

DALAM PEMBELAJARAN BIDANG 

STUDI DI SEKOLAH DASAR “  

Model pendidikan karakter yang efektif 

adalah yang menggunakan pendekatan 

komprehensif. Pembelajarannya tidak 

hanya melalui bidang studi tertentu, tetapi 

diintegrasikan ke dalam berbagai bidang 

studi. Metode dan strategi yang digunakan 

bervariasi yang sedapat mungkin 

mencakup inkulkasi (lawan 

indoktrinasi), keteladana, fasilitasi nilai, 

dan pengembangan soft skills (antara lain 

berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi 

efektif, dan dapat mengatasi masalah). 

Semua warga sekolah (pimpinan sekolah, 

semua guru, semua murid, pegawai 

administrasi, bahkan juga penjaga sekolah 

serta pengelola warung sekolah) dan orang 

tua murid serta pemuka masyarakat perlu 

bekerja secara kolaboratif dalam 

melaksanakan 

mailto:darmiyati@uny.ac.id
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program pendidikan karakter. Tempat 

pelaksanaan pendidikan karakter baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas dalam 

berbagai kegiatan, termasuk kegiatan di 

rumah dan dalam lingkungan masyarakat 

dengan melibatkan partisipasi orang tua 

murid. Berdasarkan kesimpulan tersebut 

disarankan: (1) perlu dilanjutkan 

penelitian tahap II (tahap pilot project), 

untuk melakukan uji model dengan subjek 

uji yang lebih luas; dan (2) perlu 

dilaksanakan penelitian serupa dengan 

pengintegrasian pendidikan karakter 

dalam bidang 

seni dan olahraga. 

G. Rohastono Ajie  

Program Studi BK FIP 

UPGRIS  

e-mail : ajie834@gmail.com 

2012 

“PUBLIKASI ILMIAH UNTUK 

JURNAL NASIONAL DAN 

INTERNASIONAL BERKAITAN 

DENGAN  KARAKTER UNGGUL” 

Keteladanan dimulai dari pemimpin yang 

berkarakter jujur. Pemimpin menjadi 

teladan bagi pengikut atau yang dipimpin. 

Guru dan dosen sebagai pemimpin di 

kelas harus dapat diteladani oleh siswa 

atau mahasiswanya. Karena itu ia harus 

mampu memberi keteladanan untuk 

dicontoh, minimal keteladanan dalam hal 

kejujuran.  

Pendidikan karakter bukanlah sekedar 

mengajarkan mana yang benar dan mana 

yang salah kepada anak. Lebih dari itu, 

pendidikan karakter menanamkan 

kebiasaan (habituation) tentang hal yang 

baik sehingga anak, siswa atau peserta 

didik paham, mampu merasakan, dan mau 

melakukan yang baik. Dengan demikian, 

pendidikan karakter membawa misi yang 

sama dengan pendidikan akhlak atau 

pendidikan moral.  

Keberhasilan pendidikan karakter 

memerlukan kedisiplinan, artinya secara 

terus menerus dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan 

di perguruan tinggi ditonjolkan sikap 

keteladanan dan didorong agar 

keteladanan mendarah daging melalui 

pembiasaan. Kedisiplinan dalam 

mailto:ajie834@gmail.com
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keteladanan artinya pemimpin baik formal 

maupun non formal, termasuk guru dan 

dosen yang ingin menanamkan karakter 

kepada anak, siswa atau mahasiswanya, 

selalu disiplin melakukan perbuatan yang 

pantas dan layak untuk diteladani. 

Kedisiplinan dalam pembiasaan karakter 

yang akan ditanamkan selalu 

dipertahankan agar perilaku pendukung 

karakter yang positif akan mendarah 

daging menjadi kebiasaan untuk 

berperilaku positif. 

Dewi rohmah Nim 

1102408040 Jurusan 

kurikulum dan teknologi 

pendidikan 

Fakultas ilmu pendidikan 

Universitas negeri 

semarang 

2012 

“IMPLEMENTASI PENDIDIKAN 

KARAKTER PADA PROSES 

PEMBELAJARAN KELAS X SMA 

NEGERI 1 WELAHAN KABUPATEN 

JEPARA” 

 

1. Pendidikan karakter di SMAN 1 

Welahan secara implisit sudah 

diintegrasikan dimasing-masing mata 

pelajaran, sedangkan secara eksplisit 

misalkan melalui upacara setiap hari senin 

maupun hari besar nasional. Dalam mata 

pelajaran PKn dan PAI juga sudah 

diintegrasikan nilai-nilai karakter dengan 

cara guru memberi contoh perilaku kepada 

siswa atau dengan memberi contoh kisah 

tentang tokoh-tokoh dahulu. 

2. Perencanaan pendidikan karakter pada 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru meliputi perencanaan berupa silabus, 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

yang diintegrasikan nilai-nilai pembentuk 

karakter, perencanaan pembelajaran di 

sesuaikan dengan keadaan dan 

karakteristik siswanya. Metode yang 

dipakai, sekolah tidak menuntut adanya 

penerapan metode tertentu dalam 

pembelajarannya. Metode pembelajaran 

diserahkan langsung kepada masing-

masing guru mata pelajaran karena setiap 

guru mata pelajaran mempunyai trik-trik 

dan strategi yang berbeda-beda yang 

disesuaikan dengan keadaan lingkungan 
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sekolah dan siswanya. 

3. Proses pembelajaran tidak hanya 

melibatkan guru yang aktif namun siswa 

juga harus aktif dalam proses 

pembelajaran, dengan guru memberi 

pertanyaan-pertanyaan yang mengajak 

siswa untuk berpikir. Peran guru dalam 

pembelajaran tidak hanya sebagai 

pemateri tetapi juga sebagai fasilitator dan 

motivator bagi para siswa. Kebanyakan 

guru di SMAN 1 Welahan menggunakan 

metode ceramah dan tanya jawab 

diantaranya guru mata pelajaran PKn dan 

PAI, sarana dan prasarana yang dipakai 

seperlunya sesuai dengan kebutuhan 

kegiatan pembelajaran. 

4. Sistem evaluasi di SMAN 1 Welahan 

yang melihat dari nilai hasil ulangan 

semester, ulangan tengah semester, 

ulangan harian, dan pengamatan 

keseharian setiap anak. Kemudian nanti 

pada raport nilai yang dimasukkan tiga 

aspek yaitu aspek kognitif, aspek afektif, 

aspek psikomotor. Selain itu monitoring 

juga dilakukan untuk para guru untuk 

mengetahui aktifitas-aktifitas yang 

dilakukan oleh guru dan siswa tentunya 

serta mengetahui kendala-kendala pada 

saja yang dialami oleh guru. 

5. Kekurangan yang ada dalam penerapan 

pendidikan karakter pada proses 

pembelajaran karena kurangnya perhatian 

yang lebih dari guru kepada siswanya dan 

kurangnya ketegasan dari kepala sekolah 

dalam menetapkan peraturan sehingga 

masih ada murid yang kurang disiplin dan 

kurang memperdulikan kebersihan 

lingkungan . 
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Lista Wahyuni  

Program Studi Pendidikan 

Sejarah, Jurusan Sejarah 

Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Malang Jl. 

Semarang no 5 Malang E-

mail:wahyuni_lista@yahoo.c

om 

2013 

“PENGIMPLEMENTASIANPENDIDIK

AN KARAKTER OLEH GURU 

SEJARAH”  

Pendidikan karakter telah diterapkan di 

SMA Negeri 1 Pagak. Hal tersebut dapat 

dilihat dalam KTSP yang dikembangkan 

di SMA Negeri 1 Pagak. 18 nilai karakter 

telah mulai berkembang dikalangan para 

peserta didik SMA Negeri 1 Pagak. Nilai 

karakter dikembangkan melalui kegiatan 

pengembangan diri, kegiatan 

pembelajaran, peraturan-peraturan yang 

dibuat sekolah serta budaya yang 

dikembangkan di sekolah tersebut. Upaya 

guru sejarah dalam mengimplementasikan 

pendidikan karakter di SMA Negeri 1 

Pagak belum nampak maksimal namun 

pengimplementasian nilai karakter dalam 

mata pelajaran sejarah oleh para guru 

SMA Negeri 1 Pagak sudah dilakukan 

meski tidak semua dari nilai-nilai karakter 

tersebut diimplementasikan. Dalam 

Sillabus dan RPP mereka juga telah 

tercantum nilai karakter. Namun dalam 

pembelajarannya tidak semua nilai 

karakter yang terdapat dalam RPP mereka 

dapatimplementasikan. 

Pengimplementasian pendidikan karakter 

terhadap siswa SMA Negeri 1 Pagak telah 

nampak mulai berkembang di kalangan 

siswa-siswi. Saran bagi mahasiswa 

jurusan pendidikan sejarah sebagai 

seorang calon pendidik menyarankan 

untuk benar-benar menguasai dan mampu 

menanamkan nilai karakter bangsa serta 

memulainya pada diri mereka sendiri dan 

diharapkan mampu mewujudkan proses 

pendidikan yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional. 

mailto:wahyuni_lista@yahoo.com
mailto:wahyuni_lista@yahoo.com
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Rifki Afandi  

Dosen Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan  

Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo 2013 

“INTEGRASI PENDIDIKAN 

KARAKTER DALAM 

PEMBELAJARAN IPS DI SEKOLAH 

DASAR” 

Permasalahan yang dialami bangsa ini 

begitu memprihatinkan terutama 

dikalangan remaja sebagai penerus 

bangsa, dengan pendidikan karakter 

melalui pembelajaran IPS diharapkan bisa 

menyelesaikan permasalahan yang dialami 

bangsa indonesia saat ini, IPS sebagai 

bidang studi dalam pembelajaran yang 

bertujuan agar peserta didik mampu 

bertanggung jawab terhadap kehidupan 

masyarakat, bangsa dan negara dapat di 

implementasikan dengan memasukkan 

nilai-nilai yang terkandung dalam 

pendidikan karakter. 

Nyoman Sadra Dharmawan  

Guru Besar pada Fakultas 

Kedokteran Hewan  

Universitas Udayana, 

Denpasar 2014 

 IMPLEMENTASI PENDIDIKAN 

KARAKTER BANGSA  

PADA MAHASISWA DI PERGURUAN 

TINGGI 

 

Pendidikan pengembangan karakter adalah 

sebuah proses berkelanjutan dan tidak 

pernah berakhir. Oleh karena itu, seperti 

tercantum pada Kebijakan Nasional 

Pengembangan Karakter, untuk mencapai 

karakter bangsa yang diharapkan, 

diperlukan individu-individu yang 

berkarakter yang terus-menurus perlu 

dikembangkan. Dalam membangun karakter 

bangsa diperlukan upaya serius membangun 

karakter individu. Secara psikologis 

karakter individu dimaknai sebagai hasil 

keterpaduan olah hati, olah pikir, olah raga, 

olah rasa dan karsa. Olah hati berkenaan 

dengan perasaan sikap dan 

keyakinan/keimanan. Olah pikir berkenaan 

dengan proses nalar, guna mencari dan 

menggunakan pengetahuan secara kritis, 

kreatif, dan inovatif. Olah raga berkenaan 

dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, 

manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru 

disertai sportivitas. Olah rasa dan karsa 

berkenaan dengan kemauan dan kreativitas 

yang tecermin dalam kepedulian, 

pencitraan, dan penciptaan kebaruan.  

Menutup uraian ini, kiranya perlu 
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diingatkan kembali bahwa transformasi nilai 

karakter yang baik yang terjadi pada 

karakter individu, yang pada gilirannya akan 

menunjang karakter bangsa yang 

diidamkan, tidak cukup dilakukan hanya 

dengan membaca, mempelajari, 

mendiskusikan, ataupun berfilsafat tentang 

nilai-nilai karakter tersebut. Yang jauh lebih 

penting adalah mengimplementasikan dalam 

bentuk praktik nyata pada kehidupan sehari-

hari. Hendaknya kita selalu menjadi teladan 

bagi orang lain, dengan melakukan apapun 

yang menjadi tugas dan kewajiban kita 

dengan baik. Hanya dengan cara demikian, 

kita akan dapat mencapai kesempurnaan 

akhir yang merupakan ciri manusia sejati. 

Prof. Dr. Abd. Kadim 

Masaong, M.Pd  Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2012 

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS  

MULTIPLE INTELLIGENCE” 

Makalah ini mengangkat persoalan yang 

sangat urgen dalam mengatasi 

permasalahan bangsa dengan mengkaji 

Character Building. Pendidikan karakter 

yang baik tergantung pada sejauhmana 

kemampuan sekolah mendisain program 

dan guru-guru memiliki komitmen 

mengembangkan pembelajaran yang 

mendukung penguatan sinergi kecerdasan 

(IQ, EQ dan SQ). Saat ini sangat 

dibutuhkan re-vitalisasi peran sekolah 

mengembangkan rencana strategis mereka 

untuk mengembangkan soft skill 

(karakter). Guru dituntut mengembangkan 

strategi PAKEM dengan model coperative 

learning agar pengembangan karakter 

berjalan secara efektif dan efisien. 

 

2.8  Kerangka Pikir 

Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran terdapat dua 

bentuk tujuan yang ingin dicapai yaitu proses dalam pembelajaran dan mampu 

meningkatkan perubahan sikap siswa dalam setiap proses pembelajaran.  

Keberhasilan guru mengajar yang menyangkut jenis-jenis kegaitan pemebalajaran 

dapat berjalan dengan baik diantaranya dengan penggunaan model pemebalajaran 
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yang tepat.  Sedangkan keberhasilan merubah sikap siswa menyangkut tujuan 

pelajaran yang diinginkan dapat tercapai melalui kegiatan pembelajaran yang 

ditempuh. 

Pendidikan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan kemajuan sebuah bangsa, pendidikan tidak hanya 

menciptakan manusia yang cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas secara 

moral dan kepribadian sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, oleh karena itu 

tidak mengherankan jika pendidikan merupakan salah satu bidang yang mendapat 

perhatian besar baik oleh pemerintah atau pun masyarakat. Di dalam proses 

pendidikan haruslah tercipta suatu proses pembelajaran yang baik.  Didalam 

pendidikan terdapat pembelajaran, pembelajaran sendiri adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang di berikan pendidik agar dapat terjadi 

proses perolehan ilmu dan pengetahuan, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan terhadap peserta didik.  Dengan kata lain pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar belajar dengan baik. 

 

Pada kenyataannya, dilapangan banyak ditemukan permasalahan yang harus 

diselesaikan karena  tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendidik 

masalah tersebut seperti, aktivitas belajar rendah, hasil belajar rendah, dan 

karakter siswa masih banyak yang menyimpang, permasalahan-permasalahan 

inilah yang harus diselidiki dan diatasi oleh para pendidik agar pendidikan lebih 

paripurna tidak hanya aktivitas dan hasil belajar yang bagus tetapi juga siswa 

menajadi lebih berkarakter sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa Indonesai.  
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Kemerosotan karakter di kalangan generasi muda terjadi begitu signifikan pada 

saat sekarang ini, karena lingkungan informal lebih kuat mempengaruhi daripada 

lingkungan formal mereka, hal ini dapat tercermin jelas dari sikap siswa-siswi 

peserta didik dialam kehidupan bermasyarakat khususnya terlihat jelas didalam 

kegiatan pembelajaran di sekolah, contoh sederhana dari merosotna nilai karakter 

dapat dilihat ketika upacara bendera, sebagai perserta seharusnya mereka 

menyimak dan memperhatikan dengan seksama agar memperoleh suatu arti 

perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan oleh pahlawan bangsa. 

Sifat-sifat karakter yang sudah ditanamkan sepertina tidak berbekas, Jiwa 

Patriotisme, nasionalisme dan lain sebagainya harus tertanam dalam didalam  jiwa 

dan sanubari siswa sehingga membentuk suatu karakter generasi penerus bangsa 

yang berkarakter,cinta dan menghargai tanah air.  Sebagai generasi penerus 

bangsa kita sadar tidak cukup hanya menghargai jasa-jasa pahlawan namun 

kitapun harus mengemban tugas sebagai penerus bangsa yaitu melanjutkan 

perjuangan bangsa. 

Media pembelajaran merupakan elemen penting didalam proses transformasi ilmu 

pengetahuan kepada peserta didik, salah satu media yang mudah di cerna oleh 

peserta didik yaitu media audio visual.  Media sangat erat hubungannya dengan 

dengan suksesnya proses pembelajaran, karena media adalah perantara yang 

dipergunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran atau menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang minat dan perhatian 

siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditentukan. Kedudukan media pengajaran dalam proses belajar mengajar itu 

memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar 
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mengajar ditandai dengan adanya beberapa unsur antara lain: tujuan, bahan, 

metode, dan alat serta evaluasi, salah satu media yang paling mudah dicerna siswa 

adalah media audio visual, penggunaan media audio visual yang tepat akan 

menunjang keberhasilan dari sebuah proses pembelajaran, media audio visual  

merupakan salah satu dari sekian banyak metode yang dikenal dalam dunia 

pendidikan. 

Pembelajaran dengan menggunakan media Audio-visual adalah sebuah cara 

pembelajaran dengan menggunakan media yang mengandung unsur suara dan 

gambar, dimana dalam proses penyerapan materi melibatkan indra penglihatan 

dan indra pendengaran. Dalam proses belajar mengajar media pembelajaran 

berfungsi sebagai:1) menyiarkan informasi penting ; 2) memotivasi siswa dalam 

pembelajaran; 3) menambah pengayaan dalam belajar; 4) menunjuka hubungan - 

hubungan antar konsep; 5) menyajikan pengalaman-pengalamn yang tidak 

ditunjukan guru; 6) membantu belajar perorangan; 7) mendekatkan hal-hal yang 

ada diluar kelas kedalam kelas. 

Dengan digunakannya media audio visual tersebut diharapkan terjadi peningkatan 

hasil belajar pada mata pelajaran sejarah dan perubahan karakter siswa menjadi 

lebih baik.  Paradigma dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Pemanfaatan Video 

Pembelajaran IPS 

Meningkatkan Sikap Demokratis 

dan Pemahaman Materi Siswa 

Rendahnya Sikap 

Demokratis dan 

Pemahaman Materi 
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2.9 Hipotesis Tindakan 

1. Menganalisis pemanfaatan video pembelajaran dapat meningkatkan sikap 

demokratis siswa pada mata pelajaran IPS di kelas IX
B 

SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung. 

2. Menjelaskan pemanfaatan video pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman 

materi siswa pada mata pelajaran IPS khusus materi usaha mempertahankan 

kemerdekaan di kelas IX
B 

SMP Negeri 19 Bandar Lampung. 



 

 

 

III.   METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Pendekatan Penelitian  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan. 

Penelitian ini berusaha mengkaji, merefleksikan secara kritis dan kolaboratif suatu 

rencana pembelajaran terhadap kinerja guru serta interaksi antara guru dan siswa. 

Penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan class room action research 

ialah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar sebuah tindakan yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam kelas secara bersama (Suharsimi Arikunto, 

2007:3). 

 

Penelitian ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menemukan suatu 

jawaban atas adanya masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran, dalam hal 

ini adalah upaya pembentukan karakter siswa pada mata pelajaran IPS melalui 

pemanfaatan  video pembelajaran. 

 

3.2  Variabel Penelitian  

Variabel adalah konsep atau gejala-gejala yang menjadi objek pengamatan dalam 

sebuah penelitian. Menurut Singarimbun, (2007:34) menyatakan bahwa:” 

Variabel adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai”. 
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Terkait dengan uraian diatas, dalam penelitian ini variabelnya adalah: 

a.  Variabel bebas (X) adalah Pemanfaatan  video pembelajaran didalam proses   

     pempelajaran IPS. 

b.  Variabel terikat (Y) adalah  sikap demokratis dan pemahaman materi siswa 

 

3.3  Definisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional Variabel adalah definisi yang akan di operasionalkan agar 

dapat di ukur oleh peneliti. Setiap variabel akan dirumuskan dalam bentuk 

rumusan tertentu, hal ini berguna untuk membatasi ruang lingkup yang di maksud 

dan membatasi serta memudahkan pengukuran.   

 

Pemanfaatan video pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar melibatkan 

indera pendengaran dan penglihatan.  Pemanfaatn video pembelajaran untuk 

meningkatkan sikap demokratis dan pemahaman pemahaman materi. 

 

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. Pemahaman materinya 

menunjukkan pengukuran aspek kognitif, afektif dan psikomotor hal yang tidak 

bisa dipisahkan dari proses belajar mengajar, karena pemahaman materi menjadi 

tolak ukur keberhasilan seorang guru yang telah melakukan kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Hasil kognitif, afektif, psikomotor didapat setelah 

dilakukannya proses pembelajaran 
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3.4  Subjek Penelitian 

 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IX
B
 SMP N 19 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2016/2017, yang terdiri dari 32 siswa, dengan jumlah anak laki-laki 14 

siswa dan anak perempuan 18 siswa. Kelas ini dipilih sebagai subjek penelitian 

karena berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa pada kelas 

ini merupakan kelas mempunyai sikap demokratis dan pemahaman materi yang 

masih rendah. 

 

3.5  Prosedur Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang bersifat siklus dan 

terdiri dari empat rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. 

Empat kegiatan utama yang ada pada setiap siklus, yaitu  

(a) planing,  

(b) acting,  

(c) observasing, dan  

(d) reflecting,  

Penelitian tindakan kelas ini dibagi menjadi 3 siklus, atau 9 kali pertemuan. 

Rangkaian rencana penelitian tindakan dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 Model Penelitian Kemmis & Tanggart (2003:7)  

3.6  Prosedur Pelaksanaan Tindakan 

Tahap-tahap tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

 

a) Tahap Prapenelitian 

 

1) Memberikan tes awal yang skornya dijadikan skor awal dan selanjutnya 

akan digunakan untuk menentukan poin peningkatan individu 

2) Skor yang diperoleh dari tes awal diurutkan kemudian dilakukan 

pembentukan kelompok dengan pengaturan sehingga terbentuk kelompok 

yang heterogen baik dari jenis kelamin maupun kemampuan akademis 

3) Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran menggunakan video 

pembelajaran.  

 

SIKLUS 1 

 

SIKLUS 3 

 

SIKLUS 2 

Identifikasi Masalah 

Perencanaan  

Pengamatan 

Refleksi  

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

Pengamatan 

Refleksi  

Refleksi  

Pelaksanaan 

Perencanaan 

ulang  

Pengamatan  

Hasil Akhir 
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b) Tahap Pelaksanaan Tindakan 

 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini menggunakan model yang 

dikembangkan oleh Kemmis & Tanggart (dalam As’ari, 2003:7 ) yang terdiri 

dari beberapa tahap, yaitu : (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) pengamatan, 

dan (d) refleksi.  Tahap-tahap tersebut akan membentuk siklus.  Tahap-tahap 

dari tiap siklus diuraikan sebagai berikut : 

1) Perencanaan 

Kegiatan dalam perencanaan meliputi :  

- Mendiskusikan dan menerapkan rancangan pembelajaran yang 

akan diterapkan di kelas sebagai tindakan dalam siklus I 

- Menyusun rencana pembelajaran dengan menggunakan video 

pembelajaran  sesuai dengan materi yang telah ditetapkan 

- Menyusun lembar kegiatan yang akan diberikan kepada siswa pada 

saat belajar dalam kelompok 

- Mempersiapkan lembar observasi dan catatan lapangan 

- Menentukan pembagian kelompok yang heterogen berdasarkan 

hasil pre test. 

 

2) Pelaksanaan 

Kegiatan ini berupa penerapan kegiatan pembelajaran yang telah 

disusun dalam rencana pembelajaran.  Adapun urutan kegiatan secara 

garis besar adalah sebagai berikut : 
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1) Seleksi topik 

     Para siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu wilayah masalah 

umum yang digambarkan lebih dulu oleh guru yang sesuai dengan 

materi atau topik bahasan.  

2) Para siswa selanjutnya diorganisasikan menjadi kelompok-

kelompok yang berorientasi pada tugas (task oriented groups) yang 

beranggotakan 4 hingga 6 orang.  

3) Merencanakan kerjasama 

     siswa bersama guru merencanakan berbagai prosedur belajar khusus, 

tugas dan tujuan umum yang konsisten dengan berbagai topik dan 

subtopik yang telah dipilih dari langkah 1 di atas. 

4) Implementasi 

     Siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada langkah 3. 

pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan keterampilan 

dengan variasi yang luas dan mendorong para siswa untuk 

menggunakan berbagai sumber baik yang terdapat di dalam maupun 

di luar sekolah. Guru secara terus-menerus mengikuti kemajuan tiap 

kelompok dan memberikan bantuan jika diperlukan. 

5) Analisis dan sintesis 

     Para siswa menganalisis dan mensintesis berbagai informasi yang 

diperoleh pada langkah 4 dan merencanakan agar dapat diringkaskan 

dalam suatu penyajian yang menarik di depan kelas. 
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6) Penyajian hasil akhir 

     Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik dari 

berbagai topik yang telah dipelajari agar semua siswa dalam kelas 

saling terlibat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai 

topik tersebut. Presentasi kelompok dikoordinir oleh guru 

7) Evaluasi Guru  

     Beserta siswa melakukan evaluasi mengenai kontribusi tiap kelompok 

terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan.  

 

3) Pengamatan Observasi 

Pengamatan adalah kegiatan mendokumentasikan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pelaksanaan. Pengamatan dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan peneliti. 

 

4) Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan menganalisis, memahami dan membuat  

kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan catatan lapangan. 

Refleksi dilakukan dengan mengamati hasil tes dan observasi serta 

menetukan perkembangan kemajuan dan kelemahan yang terjadi 

sebagai dasar perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

3.7  Data Penelitian  

1.  Data Kualitatif, merupakan data observasi yang terjadi di dalam kelas pada 

siklus I, II, III terdiri dari data pemanfaatan video pembelajaran oleh guru. 
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2. Data Kuantitatif  berupa data sikap demokratis dan pemahaman materi 

siswa, yaitu data yang diperoleh berupa hasil observasi dan nilai tes yang 

diberikan setiap akhir siklus I, II dan III. 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan dalam penelitian ini yaitu : 

1  Observasi / Pengamatan 

Observasi adalah metode atau cara-cara untuk menganalisis dan melakukan 

pencatatan secara sistematis mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas serta 

partisipasi yang ditunjukkan siswa pada saat proses kegiatan pembelajaran. 

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

dipersiapkan serta berupa catatan lapangan. 

 

2  Tes 

Teknik ini digunakan dalam penelitian untuk membentuk karakter siswa, tes 

disusun oleh penulis sesuai dengan sub bahasan yang disajikan. Tes ini 

dilakukan untuk mengetahui peningkat karakter siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran video pembelajaran. Nilai diambil dari hasil tes yang dilakukan 

pada setiap akhir siklus pembelajaran. 

 

3  Dokumentasi 

Data dokumentasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah data nilai karakter, 

pemahaman materi siswa, hasil tes yang diberikan dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP).  
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3.9  Penilaian Hasil Observasi Sikap Demokratis Siswa 

 

Indikator observasi karakter siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 Indikator Sikap Demokratis Siswa 

Variabel Indikator 

Sikap 

Demokratis 

1. Pemahaman dan sikap sadar hidup 

bersama dalam keberagaman 

2. Sikap/ prilaku jujur didasarkan pada 

pikiran yang sehat 

3. Sikap kerjasama dalam kelompok 

4. Bersikap dengan kedewasaan 

5. Tercermin sikap didasarkan keluhuran 

akhlak. 

 

Penilaian terhadap sikap demokratis siswa dilakukan dengan observasi selama 

proses pembelajaran berlangsung. Adapun untuk menentukan prosentase skor per 

indikator sikap demokratis siswa yang diamati menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

PKS =  ∑ Sks     

 

Keterangan :  

 

 

PKS  = Persentase sikap demokratis siswa 

Sks  = Skor sikap demokratis siswa 

Sm  = Skor maksimum (4 x 32 siswa = 128) 

 

Kriteria skor : 

1. 80,01% - 100%  : Sangat baik (A) 

2. 60,01% - 80,00%  : Baik (B) 

3. 40,01% - 60,00%  : Cukup baik (C) 

4. ≤ 40,00%   : Belum baik (D) 

(Sumber: Adaptasi dari Arikunto (2012: 281)  

Sm 
x  100% 
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3.10 Penilaian Pemahaman materi Siswa 

Tes kemampuan kognitif siswa dengan menggunakan soal dalam bentuk pilihan 

ganda yang berjumlah 20 soal yang dibuat oleh guru mata pelajaran IPS. Setiap 

soal diberi skor yang kemudian diperoleh nilai untuk setiap siswa. Kisi-kisi 

instrumen pemahaman materi siswa dapat dilihat pada tabel. 3.3: 

 

Tabel. 3.2 Kisi-kisi Instrumen Pemahaman materi Siswa 

 

N

o 

KD Indikator Materi 

Pokok 

Indikator 

Soal 

No 

Soal 

Asp

ek 

1 Mendeskreps

ikan Perang 

Dunia II 

(termasuk 

penduduk-an 

Jepang) serta 

pengaruhnya 

terhadap 

keadaan 

sosial, 

ekonomi, 

dan politik di 

Indonesia  

1.1Menggambarka

n Secara  

kronologis Perang 

Dunia II  

1.2Mengidentifikas

i Perang Dunia II di 

asia Pasifik serta 

pendudukan militer 

Jepang di Indonesia 

 

1.3  Menjelaskan 

pengaruh kebijakan 

pemerintah 

pendudukan Jepang 

terhadap kehidupan 

ekonomi,sosialdan 

pergerakan 

kebangsaan 

Indonesia 

1.4Mendeskripsika

n bentuk-bentuk 

perlawanan rakyat 

dan pergerakan 

kebangsaan 

Indonesia di 

berbagai daerah 

pada masa 

pendudukan Jepang 

kronologis 

Perang 

Dunia II  

 

Perang 

Dunia II di 

asia Pasifik 

serta 

pendudukan 

militer 

Jepang di 

Indonesia  

 

Kebijakan 

pemerintah 

pendudukan 

Jepang 

terhadap 

kehidupan 

ekonomi,sos

ialdan 

pergerakan 

kebangsaan 

Indonesia 

 

bentuk-

bentuk 

perlawanan 

rakyat dan 

pergerakan 

kebangsaan 

Indonesia  

Siswa dapat 

menyebut-kan 

kronologis 

Perang Dunia 

II  

 

 

Siswa dapat 

menyebut- 

Perang Dunia 

II di asia 

Pasifik  

 

Siswa 

mengetahui 

Kebijakan 

pemerintah 

pendudukan 

Jepang 

 

 

Siswa dapat 

menyebut- 

bentuk-

bentuk 

perlawanan 

rakyat  

 

Siswa dapat 

menunjukan 

pergerakan 

kebangsaan 

Indonesia 

 C2 

 

 

 

 

 

 

 

  C2 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

    

C2 

 

 

 

 

   

C2  



87 

 

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan program aplikasi Anates dan 

dianalisis secara statistik deskriptif untuk mengetahui tingkat pemahaman IPS 

siswa sesuai pokok bahasan materi yang digunakan saat penelitian tindakan 

dilakukan. Rumus yang digunakan yaitu: 

Skor Total = x 100 

Keterangan: 

B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar 

N = Banyaknya butir soal 

 

Tabel  3.3 Kriteria Penilaian Tes Siswa 

No Nilai kualitatif Nilai kuantitatif 

1. Memuaskan 4 > 80 

2. Baik 3 68 – 79 

3. Cukup 2 56 – 67 

4. Kurang 1 < 55 

 

Selanjutnya, data pemahaman materi siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran video pembelajaran pada setiap siklus. Siswa dikatakan tuntas 

belajar bila mendapatkan nilai minimal 73. Untuk menganalisis data pemahaman 

materi siswa dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menyusun data siswa yang tuntas dan tidak tuntas belajar 

b. Menghitung prosentase siswa ketuntasan belajar, dengan rumus sebagai 

berikut:  

P = ∑ siswa yang tuntas belajar  

      ∑siswa                                         (Aqib dkk, 2010: 40) 

c. Rumus untuk menghitung rata-rata yaitu dengan menjumlahkan nilai yang 

diperoleh siswa setiap siklus, kemudian dibagi dengan jumlah siswa kelas 

tersebut, yaitu sebagai berikut : 

 x =  ∑ X 

     ∑ N 

x 100% 
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 Keterangan : 

 x    = Nilai rata-rata 

 ∑ X = Jumlah semua nilai siswa 

 ∑ N = Jumlah siswa 

   (Aqib dkk, 2010: 40) 

 

 

Perhitungan prosentase dengan menggunakan rumus tersebut harus sesuai dan 

memperhatikan kriteria ketuntasan pemahaman materi siswa subjek penelitian ini 

adalah: pembelajaran IPS kelas IX
B
 SMP Negeri 19 Bandar Lampung, yang 

terdiri dari 32 siswa yang dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu tuntas dan 

belum tuntas dengan kriteria sebagai berikut :  

Tabel 3.4  Kriteria Ketuntasan Minimal Pelajaran IPS 

 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 73 Tuntas 

                        < 73 Belum Tuntas 

Sumber : KKM SMP Negeri 19 Bandar Lampung 

 



 

 

 

 

V. SIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan dan hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran dapat diimplementasikan 

untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sikap demokratis siswa. 

Hal ini didasarkan pada hasil penelitian sebagai berikut. 

1) Pemanfaatan video pembelajaran dapat meningkatkan sikap demokratis 

siswa. Hasilnya terlihat ada peningkatan dari siklus ke siklus. Sehingga pada 

siklus ketiga telah mencapai indikator yang telah ditetapkan. Meskipun 

demikian, masih ada lima siswa yang masih mempunyai sikap demokratis 

siswa kategori cukup baik. 

2) Pemanfaatan video pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman materi 

siswa. Hasilnya terlihat ada peningkatan dari siklus ke siklus. Sehingga pada 

siklus ketiga telah mencapai indikator yang telah ditetapkan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah disampaikan di atas, dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut. 
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1. Kepada Guru 

1) Untuk meningkatkan kompetensi siswa, guru dapat menggunakan video 

pembelajaran 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 dan pemahaman materi yang berasal dari 

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

sukses dimasa  depan. 

3. Kepada Sekolah 

1) Bagi sekolah video pembelajaran dapat memberikan suatu solusi untuk 

meningkatkan sikap demokratis dan pemahaman materi siswa. 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 video pembelajaran dalam pembelajaran. 

3) Melengkapi fasilitas yang dibutuhkan para guru khususnya sarana dan 

prasarana pembelajaran. Selain itu, menciptakan hubungan kerja yang 

harmonis dan kekeluargaan. 
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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 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 dan 

pemahaman materi 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 dan pemahaman materi siswa perlu 

dilakukan juga pada siswa di kelas lainnya dengan menggunakan video 
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pembelajaran. 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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