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ABSTRACT

DEVELOPMENT OF DISCOVERY LEARNING LEARNING MODEL FOR
PATRIOTIC ASSOCIATION IN CLASS VIII IN PPKN LESSONS IN SMP

NATAR DISTRICT

By

ANDRIANAH

Itian Penel aims to analyze :1) conditions and potential , 2) product
development process , 3) characteristics of model development results , 4)
effectiveness, 5) efficiency, and 6) the attractiveness of the development of youth
oath material using discovery learning learning models for patriotic
habituation student . This research is Research and Development (R & D), with
research subjects of the eighth grade students of SMP in Natar District .Data were
collected by questionnaires, tests and observations and analyzed descriptively
as qualitative .

The results of this study are: 1) learning has not been able to foster a patriotic attitude
in students, and using a model of discussion, 2) proses development carried out
with , material expert test , design expert test , media expert test, limited test,
individual test, and small group test. 3) characteristics of discovery learning are
to formulate questions , plan, collect and analyze data, draw conclusions and apply
and follow-up in everyday life , 4) the model can increase the patriotic attitude of
students by an average of 20% , 5) Learning time needed to increase patriotic
attitude 45 minutes with a ratio of 1.00, and 6) students 89.1% are happy and quickly
understand the material using discovery learning model .

Keywords : discovery learning , patriotic attitude , youth oath



ABSTRAK

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING
UNTUK PEMBIASAAN BERSIKAP PATRIOTIK PADA MATA

PELAJARAN PPKn KELAS VIII DI SMP
KECAMATAN NATAR

Oleh

ANDRIANAH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) kondisi dan potensi, 2) proses
pengembangan produk, 3) karakteristik hasil pengembangan model, 4) efektifitas, 5)
efisiensi, dan 6) daya tarik pengembangan materi sumpah pemuda menggunakan
model pembelajaran discovery learning untuk pembiasaan bersikap patriotik siswa.
Penelitian ini merupakan Research and Development (R&D), dengan subjek
penelitian siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar. Data dikumpulkan dengan
angket, tes dan observasi serta dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian ini adalah: 1) pembelajaran selama ini belum dapat menumbuhkan
sikap patriotik dalam diri siswa, dan menggunakan model diskusi, 2) proses
pengembangan dilakukan dengan, uji ahli materi, uji ahli desain, uji ahli media, uji
terbatas, uji perorangan, dan uji kelompok kecil. 3) karakteristik pembelajaran
discovery learning adalah merumuskan pertanyaan, merencanakan, mengumpulkan
dan menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengaplikasikan serta tindak lanjut
dalam kehidupan sehari-hari, 4) model dapat meningkatkan sikap patriotik siswa rata-
rata sebesar 20%, 5) waktu pembelajaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan sikap
patriotik 45 menit dengan rasio 1,00, dan 6) siswa 89,1 % senang dan cepat
mamahami materi dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning.

Kata kunci: discovery learning, sikap patriotik, sumpah pemuda
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1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah “Cinta Tanah Air dan

Bangsa atau nilai Nasionalisme dan Patriotisme". Nilai itu hidup dan berkembang

dalam masyarakat Indonesia dan diyakini keberadaannya sehingga dapat

diwujudkan dalam kehidupan. Nasionalisme atau cinta tanah air merupakan salah

satu nilai luhur yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila

yang perlu diwariskan kepada generasi penerus termasuk para siswa disekolah.

Dengan menanamkan nilai nasionalisme, diharapkan siswa tumbuh menjadi

manusia pembangunan yakni generasi yang mampu mengisi dan mempertahankan

kemerdekaan bangsa dan negaranya. Peran semangat dan jiwa nasionalisme

sangat penting artinya, sebagaimana pengertian Nasionalisme menurut Ernes dan

Isjwara (2008: 126) mengatakan bahwa nasionalisme adalah sekelompok individu

yang ingin bersatu dengan individu-individu lain dengan dorongan kemauan dan

kebutuhan psikis.

Peran semangat dan jiwa nasionalisme sangat penting artinya sebagaimana yang

dikemukakan kembali oleh Ernes dan Isjwara (2008: 127) bahwa : ”Nasionalisme

merupakan rasa kesadaran yang kuat yang berlandaskan atas kesadaran akan

pengetahuan yang pernah di derita bersama dalam sejarah dan atas kemauan
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menderita hal-hal serupa itu di masa depan”. Namun demikian, perlu diketahui

bahwa peran nasionalisme saat ini berbeda dengan nasionalisme pada masa

perjuangan kemerdekaan Indonesia dahulu. Hal ini sebagaimana dikemukakan

oleh Utomo (2007: 30-31) bahwa : “Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme

integralistik dalam arti yang tidak membeda-bedakan masyarakat atau warga

negara atas dasar golongan atau lainya, melainkan mengatasi segala

keanekaragaman itu tetap diakui. Oleh karena itu, nasionalisme Indonesia

merupakan semangat yang dapat mempersatukan Bangsa Indonesia dalam

perbedaan dan perbedaan dalam persatuan, sebagaiman dalam sesama negara

“Walaupun Berbeda-beda, Namun Tetap Satu Jua (Bhinneka Tunggal Ika)”.

Nilai Patriotisme merupakan paham cinta tanah air, seperti kita contohkan

pejuang sejati pembela bangsa yang mempunyai semangat, sikap, perilaku

mencintai tanah airnya, dimana ia mengorbankan segala-galanya bahkan jiwa

raganya demi kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negaranya. Patriotisme

berasal dari kata "patriot" dan "isme" yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa

pahlawan, atau "heroism" dan "patriotism" dalam bahasa Inggris. Pengorbanan ini

dapat berupa pengorbanan harta benda maupun jiwa raga. Seperti yang di

ungkapkan oleh Suprapto (2007: 38) yang menyatakan bahwa patriotisme adalah

semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela mengorbankan segala-

galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air. Sedangkan menurut Rashid

(2014: 5) yang menyebutkan beberapa nilai patriotisme, yaitu : kesetiaan,

keberanian, rela berkorban, serta kecintaan pada bangsa dan negara.  Jadi Nilai

Patriotisme merupakan acuan atau prinsip yang mencerminkan kecintaan terhadap

kelompok atau bangsa serta kesediaan untuk menjunjung nilai nilai kemanusiaan.
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Patriotisme meliputi sikap-sikap bangga akan pencapaian bangsa, bangga akan

budaya bangsa, serta adanya keinginan untuk memelihara ciri-ciri bangsa dan latar

belakang budaya bangsa.

Menurut Somantri (2013: 279) bahwa : “Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) memiliki tujuan mendidik warga negara yang baik

yang dapat dilukiskan dengan warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap

bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan pancasila sejati”. Oleh karena itu

menurut Somantri (2013: 280), kecerdasan yang dimiliki warga negara harus

tercermin dalam tiga aspek, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic

knowladge), kecakapan pendidikan kewarganegaraan (civic skill), dan watak

kewarganegaraan (civic disposition). Dalam hal ini, Wahab (2006: 62)

mengemukakan bahwa kewarganegaraan yang dikembangkan haruslah

mengandung pengetahuan, keterampilan-keterampilan, nilai-nilai, dan diposisi

yang idealnya dimiliki warga negara. Dari pendapat tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) dalam penyampaianya oleh guru harus mengandung

aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan.

Pelajaran PPKn di sekolah dimaksudkan untuk membekali siswa dengan budi

pekerti, pengertian dan kemampuan dasar berkenaan hubungan warga  negara

dengan negaranya serta menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, rasa

patriotisme, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia yaitu tentang

keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban untuk

negara, serta memberikan kemampuan awal bela negara sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut makna Pancasila diajarkan melalui Mata

Pelajaran PPKn harus diajarkan kepada setiap warga negara karena Pancasila

mengandung nilai yang menjadi tuntunan dan pegangan dalam bersikap dan

bertingkah laku warga negara Republik Indonesia, baik dalam kehidupan

keluarga, masyarakat serta berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru bimbingan konseling siswa kelas

VIII SMP Negeri 1 Natar diketahui bahwa kenakalan yang dimiliki siswa antara

lain adalah siswa sering terlambat masuk sekolah, siswa jarang mengerjakan tugas

dari guru dengan baik dan tepat waktu, siswa tidak melaksanakan tata tertib

sekolah, siswa belum menunaikan kewajibannya di sekolah seperti melaksanakan

tugas piket dan mengikuti upacara bendera hari senin serta pada hari-hari besar

lainnya, siswa ribut saat proses pembelajaran berlangsung, siswa kurang memiliki

rasa menghormati guru di sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh,

mengembangkan sikap kesetiakawanan serta sikap sosial dan masih banyak lagi

kenakalan yang dimiliki siswa. Diketahui bahwa semua kenakalan siswa tersebut

adalah yang berhubungan dengan sikap patriotisme yang dimiliki siswa. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa rendahnya pembiasaan bersikap patriotik dalam diri

siswa dikarenakan rendahnya penanaman patriotik dalam setiap pembelajaran.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan yang disampaikan kepada siswa kurang ditanamkan nilai

patriotik sehingga belum membuat siswa memahami nilai-nilai patriotisme dan

siswa belum memiliki sikap-sikap patriotik tersebut.
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Menurut Sagala (2009: 172) pembelajaran dapat dikatakan berhasil, apabila tujuan

yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Demikian pula dengan kegiatan

pembelajaran PPKn akan berhasil, jika tujuan dari pembelajaran PPKn tercapai

dengan baik pula. Agar tujuan pengajaran dapat tercapai dengan baik maka

dibutuhkan model mengajar yang tepat untuk tujuan adanya pembelajaran PPKn

yaitu salah satunya adalah menumbuhkan rasa patriotisme dan cinta tanah air.

Model discovery learning merupakan suatu model pembelajaran yang menitik

beratkan pada aktifitas siswa dalam belajar. Jerome Bruner (dalam Slavin, 2014:

46) menyatakan bahwa siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri.

Siswa belajar melalui aktif dengan konsep-konsep dan prinnsip-prinsip dan guru

mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman tersebut untuk

menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Pembelajaran tersebut sesuai

dengan tujuan dalam pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan nilai patriotisme

siswa.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap apa saja faktor

yang membuat siswa tidak memiliki rasa patriotik sehingga tidak memiliki sikap

patriotisme diantaranya adalah pada proses pembelajaran siswa merasa bahwa

pelajaran PPKn pelajaran yang tidak terlalu penting seperti matematika atau IPA

sehingga motivasi siswa untuk belajar menjadi rendah. Selain motivasi siswa

untuk belajar PPKn rendah, faktor lain yang membuat aktivitas belajar PPKn di

kelas rendah yaitu mata pelajaran PPKn di sekolah tidak diberikan oleh guru

lulusan PPKn tetapi guru Bahasa Indonesia atau guru Agama yang merangkap

menjadi guru PPKn sehingga guru tersebut kurang memahami dan menanamkan

sikap nasionalisme serta patriotisme di dalam diri siswa. Peneliti merasa beberapa



6

hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang membuat rasa patriotisme siswa

kelas VIII SMP Negeri 1 Natar kurang. Selain hal tersebut dalam pengamatan

yang dilakukan oleh peneliti diketahui pula bahwa guru dalampembelajarannya

belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Alat penunjang seperti

buku belum tersedia di sekolah, rencana pembelajaran yang guru gunakan belum

didesain dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta pembelajaran masih

terpusat pada guru.

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara menyeluruh bukan hanya pada

suatu aspek saja tetapi terpadu secara utuh. Oleh karena itu, guru harus

memperhatikan secara seksama supaya prilaku tersebut dapat dicapai sepenuhnya

dan menyeluruh oleh siswa. Perwujudan hasil belajar akan selalu berkaitan

dengan kegiatan evaluasi pembelajaran sehingga diperlukan adanya teknik dan

prosedur evaluasi belajar yang dapat merubah sikap dan prilaku secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian ini peneliti mencoba

menggunakan model discovery learning (model pembelajaran menemukan)

terbimbing untuk menumbuhkan pembiasaan bersikap patriotik di dalam diri

siswa melalui pembelajaran PPKn materi sumpah pemuda..

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini

dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1.2.1 Rendahnya pembiasaan bersikap patriotik dalam pembelajaran.

1.2.2 Pembelajaran guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif

sehingga diperlukan model untuk memperbaiki pembelajaran.
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1.2.3 Alat penunjang pokok pembelajaran seperti buku guru dan buku peserta

didik di sekolah belum tersedia.

1.2.4 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang digunakan belum didesain sesuai

dengan kebutuhan, karakteristik peserta didik dan relevan dengan tema

pembelajaran.

1.2.5 Penggunaan model pembelajaran PPKn menggunakan model discovery

learning di SMP Kecamatan Natar Lampung Selatan belum pernah

dilakukan guru.

1.2.6 Pembelajaran terpusat pada guru (teachers centered) dan lebih menekankan

pada aspek ingatan.

1.3   Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka batasan masalah pada penelitian

pengembangan ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Kondisi dan potensi pengembangan materi sumpah pemuda dengan

menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk pembiasaan

bersikap patriotik siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar.

1.3.2 Mengembangkan materi sumpah pemuda dengan menggunakan model

pembelajaran discovery learning untuk pembiasaan bersikap patriotik

siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar.

1.3.3   Mengetahui karakteristik model pembelajaran discovery learning untuk

pembiasaan bersikap patriotik siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar.

1.3.4 Efektifitas materi sumpah pemuda dengan menggunakan model

pembelajaran discovery learning untuk pembiasaan bersikap patriotik

siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar.
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1.3.5 Efisiensi materi sumpah pemuda dengan menggunakan model

pembelajaran discovery learning untuk pembiasaan bersikap patriotik

siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar.

1.3.6 Daya tarik materi sumpah pemuda dengan menggunakan model

pembelajaran discovery learning untuk pembiasaan bersikap patriotik

siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagaimana kondisi dan potensi pengembangan materi sumpah pemuda

dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk

pembiasaan bersikap patriotik siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar?

1.4.2 Bagaimana proses mengembangkan model pembelajaran discovery

learning untuk pembiasaan bersikap patriotik siswa kelas VIII SMP di

Kecamatan Natar?

1.4.3   Bagaimana karakteristik model pembelajaran discovery learning untuk

mengembangkan materi sumpah pemuda dengan menggunakan model

pembelajaran discovery learning untuk pembiasaan bersikap patriotik

siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar?

1.4.4 Bagimana efektifitas materi sumpah pemuda dengan menggunakan model

pembelajaran discovery learning untuk pembiasaan bersikap patriotik

siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar?

1.4.5 Bagaimana efisiensi materi sumpah pemuda dengan menggunakan model
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pembelajaran discovery learning untuk pembiasaan bersikap patriotik

siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar?

1.4.6 Bagaimana daya tarik materi sumpah pemuda dengan menggunakan model

pembelajaran discovery learning untuk pembiasaan bersikap patriotik

siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian pengembangan ini

adalah sebagai berikut:

1.5.1 Menganalisis kondisi dan potensi pengembangan materi sumpah pemuda

dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk

pembiasaan bersikap patriotik siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar.

1.5.2 Menganalisis proses mengembangkan materi sumpah pemuda dengan

menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk pembiasaan

bersikap patriotik siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar.

1.5.3   Menganalisis karakteristik model pembelajaran discovery learning untuk

mengembangkan materi sumpah pemuda dengan menggunakan model

pembelajaran discovery learning untuk pembiasaan bersikap patriotik

siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar?

1.5.4 Meningkatkan efektifitas materi sumpah pemuda dengan menggunakan

model pembelajaran discovery learning untuk pembiasaan bersikap

patriotik siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar.

1.5.5 Meningkatkan efisiensi materi sumpah pemuda dengan menggunakan

model pembelajaran discovery learning untuk pembiasaan bersikap

patriotik siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar.
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1.5.6 Meningkatkan daya tarik materi sumpah pemuda dengan menggunakan

model pembelajaran discovery learning untuk pembiasaan bersikap

patriotik siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Natar?

1.6 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian pengembangan ini

adalah:

1.6.1 Secara Teoritis

1. Mengembangkan konsep, teori, prinsip, dan prosedur teknologi

pendidikan kawasan pengembangan teknologi khususnya desain

pembelajaran.

2. Memberikan sumbangan pengetahuan pada desain pembelajaran.

1.6.2 Secara Praktis

1. Produk hasil penelitian yang dikembangkan, yaitu model

pembelajaran discovery learning, dapat menjadi salah satu model

pembelajaran yang menarik dan bermanfaat dalam mengaitkan materi

dengan soal-soal dan masalah nyata yang berkaitan dengan materi.

2. Menjadi dasar pertimbangan bagi guru untuk merancang dan

mengembangkan desain pembelajaran pada materi-materi yang lain.

3. Dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian

pengembangan model pembelajaran selanjutnya pada mata pelajaran

yang lain.
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1.7   Spesifikasi Produk

Spesifikasi produk yang akan dihasilkan pada penelitian pengembangan ini

adalah:

1.7.1 Produk Utama

Produk utama yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini adalah

model pembelajaran discovery learning untuk pembiasaan bersikap

patriotik pada pembelajaran PPKn siswa kelas VIII SMP. Model

pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada materi sumpah pemuda.

1.7.2 Produk Pendukung

Produk pendukung yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini

adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RRP) model pembelajaran

discovery learning untuk pembiasaan bersikap patriotik pada pembelajaran

PPKn materi sumpah pemuda siswa kelas VIII SMP. Tahapan-tahapan

model pembelajaran discovery learning adalah (1). merumuskan

pertannyaan, masalah atau topik yang akan diselidiki, (2). merencanakan

prosedur pengumpulan dan analisis data, (3). mengumpulkan fakta atau

data yang diperlukan serta melakukan analisis data, (4) menarik

kesimpulan atau jawaban serta penjelasan, (5) menerapkan hasil dan

mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan.

1.8 Definisi Istilah

Beberapa istilah yang perlu djelaskan pada penelitian pengembangan ini adalah

sebagai berikut:

1.8.1   Penelitian Pengembangan menurut Hasyim (2016: 41) sesuai dengan
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namanya, Research & Development dipahami sebagai kegiatan penelitian

yang dimulai dengan research dan diteruskan dengan development.

Dimana kegiatan research dilakukan untuk mendapatkan informasi

tentang kebutuhan penggunaan (needs assessment), sedangkan kegiatan

development dilakukan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran.

1.8.2   Pengembangan model pembelajaran, dalam desain sistem pembelajaran,

model biasanya menggambarkan langkah-langkah atau prosedur yang

perlu ditempuh untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif,

efisien, dan menarik. Berdasarkan pada pengertian pengembangan

pembelajaran, maka diperlukan sekurang-kurangnya lima kriteria yang

harus dipenuhi dalam model pembelajaran yaitu: 1) mempunyai tujuan; 2)

keserasian dengan tujuan; 3) sistematik; 4) mempunyai kegiatan evaluasi;

dan 5) menyenangkan.

1.8.3   Model pembelajaran discovery learning (pembelajaran penemuan) adalah

model mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak

memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak

melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri.

Dalam discovery learning kegiatan atau pembelajaran dirancang

sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan

prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan

konsep siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan,

menjelaskan, menarik kesimpulan dan sebagainya untuk menemukan

beberapa konsep atau prinsip. Model discovery diartikan sebagai prosedur
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mengajar yang mementingkan pengajaran perseorang, memanipulasi objek

sebelum sampai pada generalisasi.

1.8.4   Sikap patriotik menurut Dalyono (2013: 78) adalah sikap yang berani,

pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara.. Hamalik

(2008: 211) mengatakan bahwa ciri-ciri seorang patriot adalah: 1) cinta

tanah air, 2) tidak kenal menyerah, 3) berjiwa pembaru, 4) menempatkan

persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Contoh sikap dan kegiatan yang mencerminkan jiwa patriotisme dalam

kehidupan sehari-hari, diantaranya: 1) mengikuti upacara hari besar

kenegaraan, 2) mengikuti kegiatan bakti sosial, 3) mengikuti kegiatan

seperti pramuka, pmr, dll, 4) mengikuti apresiasi seni budaya, 5)

menghormati guru/orang tua/orang sekitar, 6) rajin belajar, 7) membawa

pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 8) mencintai dan menggunakan

produk dalam negeri, 9) tidak merusak lingkungan hidup, 10) ikut serta

dalam memelihara fasilitas umum, 11) ikut serta dalam pembangunan

bangsa, 12) mentaati praturan yang ada, 13) melestarikan budaya bangsa.
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BAB II
KAJIAN TEORITIK

2.1 Landasan Teori Belajar dan Pembelajaran

2.1.1 Teori Belajar

Anthony Robbins (dalam Trianto 2009: 15) mendefinisikan belajar sebagaiproses

menciptakan hubungan antara pengetahuan yang sudah dipahami dan pengetahuan

yang baru. Dari definisi ini dimensi belajar memuat beberapa unsur yaitu: 1)

penciptaan hubungan, 2) pengetahuan yang sudah dipahami, dan 3) pengetahuan

yang baru. Teori belajar kognitivisme merupakan perubahan persepsi dan

pemahaman, perubahan tersebut tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku

yang diamati. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa seorang telah mengalami

pengalaman dan pengetahuan didalam dirinya, pengetahuan dan pengalaman ini

tertata dalam bentuk kognitif. Ciri-ciri aliran kognitif adalah mementingkan apa

yang ada dalam diri manusia, mementingkan keseluruhan dari pada bagian-

bagian, mementingkan peranan kognitif, mementingkan kondisi waktu sekarang,

dan mementingkan pembentukan struktur kognitif.

Teori belajar kognitivisme Bruner (dalam Herpratiwi 2009: 23) mencetuskan teori

belajar penemuan (discovery learning), suatu pendekatan dalam belajar dimana

peserta didik berinteraksi dengan lingkungannya dengan jalan mengeksplor dan
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manipulasi objek, dengan sejumlah pertanyaan dan melakukan percobaan. Ide

dasar ini adalah peserta didik akan mudah mengingat konsep jika konsep tersebut

mereka dapatkan sendiri melalui proses belajar penemuan.Menurut Ausubel

(dalam Budiningsih 2007: 43), belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang

berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan ini bersifat menetap

dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman.

Proses belajar bersifat individual dan kontekstual, artinya proses belajar terjadi

dalam diri individu sesuai dengan perkembangannya dan lingkungannya.

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta

didik dalam melaksanakan kegiatan belajar, demi mencapai hasil belajar yang

memuaskan. Pembelajaran akan mempunyai arti apabila antara pengetahuan yang

baru dengan pengetahuan yang lama memiliki keterkaitan. Inilah teori David P.

Ausubel (dalam Trianto 2009: 38), pembelajaran bermakna, seorang ahli

psikologi pendidikan. Pembelajaran bermakna adalah suatu proses pembelajaran

dimana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah

dimiliki seseorang yang sedang melalui pembelajaran. Pembelajaran bermakna

terjadi apabila peserta didik boleh menghubungkan fenomena baru ke dalam

struktur pengetahuan mereka. Artinya, bahan subjek itu mesti sesuai dengan

keterampilan peserta didik dan mesti relevan dengan struktur kognitif yang

dimiliki peserta didik. Oleh karena itu, subjek mesti dikaitkan dengan

konsepkonsep yang sudah dimiliki para peserta didik, sehingga konsep-konsep

baru tersebut benar-benar terserap olehnya.
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Proses pembelajaran yang bermakna dipengarui tiga faktor, yaitu struktur kognitif

yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu

dan pada waktu tertentu. Sifat-sifat struktur kognitif menentukan validitas dan

kejelasan arti-arti yang timbul waktu informasi baru masuk ke dalam struktur

kognitif itu, demikian pula sifat proses interaksi yang terjadi. Jika struktur kognitif

itu stabil dan diatur dengan baik, maka arti-arti yang jelas akan timbul dan

cenderung bertahan. Teori Ausubel (dalam Herpratiwi 2009 : 25) dalam mengajar,

ada beberapa prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang perlu kita perhatikan, yaitu:

1. Pengatur awal
Pengatur awal mengarahkan para peserta didik ke materi yang akan
mereka pelajari dan menolong mereka untuk mengingat kembali
informasi yang berhubungan yang dapat digunakan untuk membantu
menanamkan pengetahuan baru. Suatu pengatur awal dapat dianggap
sebagai pertolongan mental dan disajikan sebelum materi baru.

2. Diferensiasi progresif
Selama belajar bermakna berlangsung, perlu terjadi pengembangan dan
elaborasi konsep. Pengembangan konsep berlangsung paling baik, bila
unsur-unsur yang paling umum diperkenalkan terlebih dulu, baru
kemudian hal-hal yang lebih khusus dan detail dari konsep tersebut.

3. Belajar super ordinat
Belajar super ordinat terjadi, bila konsep-konsep yang telah dipelajari
sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih
luas dan lebih inklusif.

4. Penyesuaian integratif
Dalam mengajar, bukan hanya urutan menurut diferensiasi progresif
yang diperhatikan, melainkan juga harus diperlihatkan bagaimana
konsep-konsep baru dihubungkan pada konsep-konsep super ordinat.
Kita harus memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru
dihubungkan dan dipertentangkan dengan arti arti sebelumnya yang
lebih sempit dan bagaimana konsep-konsep yang tingkatnya lebih
tinggi sekarang mengambil arti baru.

Pemahaman proses dan tingkat perkembangan intelektual anak ini Piaget telah

melakukan observasi bertahun-tahun sejak tahun 1920-an terhadap perkembangan

intelektual yang terjadi pada anak-anak. Ia mulai melakukan observasi dan

interview pada tiga orang anaknya, kemudian anak-anak lain dan para remaja
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melalui berbagai pemberian tugas intelektual, kemudian mencatat jawaban

jawaban yang diperolehnya. Menurut Piaget (dalam Trianto 2009: 39) teori proses

perkembangan intelektual yang terjadi pada anak mulai dari bayi sampai remaja.

Prinsip-prinsip teori perkembangan intelektual adalah sebagai berikut:

1. Teori perkembangan intelektual bertujuan untuk menjelaskan
mekanisme proses perkembangan individu mulai dari masa bayi, anak-
anak sampai menjadi individu yang dewasa yang mampu bernalar dan
berpikir menggunakan hipotesis.

2. Perkembangan genetika dalam organisme tertentu tidak seluruhnya
dipengaruhi oleh sifat-sifat keturunan dan tidak terjadi karena
perubahan lingkungan, tetapi sangat dipengaruhi oleh proses integrasi
antara organisme dan lingkungan.

3. Kecerdasan adalah proses adaptasi dengan lingkungan dan membentuk
struktur kognitif yang diperlukan dalam mengadakan penyesuaian
dengan lingkungan.

4. Hasil perkembangan intelektual adalah kemampuan berfikir operasi
formal.

5. Fungsi perkembangan intelektual adalah menghasilkan struktur kognitif
yang kuat yang memungkinkan individu bertindak atas lingkungannya
dengan luwes dan dengan berbagai macam cara.

6. Faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah
lingkungan fisik, kematangan,pengaruh sosial dan proses pengaturan
diri (ekuilibrium).

Menurut Jean Piaget (dalam Herpratiwi 2009: 79) bahwa proses belajar

sebenarnya terdiri dari empat tahapan, yaitu:

1. Skema/skemata adalah struktur kognitif yang dengannya seseorang
beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dan
interaksinya dengan lingkungan. Skema juga berfungsi sebagai
kategori-kategori untuk mengidentifikasikan rangsangan yang datang,
dan terus berkembang.

2. Asimilasi yaitu proses penyatuan (pengintegrasian) informasi baru ke
struktur kognitif yang sudah ada dalam benak peserta didik. Contoh,
bagi peserta didik yang sudah mengetahui prinsip penjumlahan, jika
gurunya memperkenalkan prinsip perkalian, maka proses
pengintegrasian antara prinsip penjumlahan (yang sudah ada dalam
benak peserta didik), dengan prinsip perkalian (sebagai informasi baru)
itu yang disebut asimilasi.

3. Akomodasi yaitu penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang
baru. Contoh, jika peserta diberi soal perkalian, maka berarti
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pemakaian(aplikasi) perinsip perkalian tersebut dalam situasi yang baru
dan spesifik itu yang disebut akomodasi.

4. Equilibrasi (penyeimbangan) yaitu penyesuaian berkesinambungan
antaraasimilasi dan akomodasi. Contoh, agar peserta didik tersebut
dapat terus berkembang dan menambah ilmunya, maka yang
bersangkutan menjaga stabilitas mental dalam dirinya yang
memerlukan proses penyeimbangan antara dunia dalam dan dunia luar.

Menurut Piaget (dalam Budiningsih 2007: 37) perkembangan kognitif anakdibagi

menjadi empat tahap, yaitu tahap sensori motorik, tahap praoperasional, tahap

operasional konkret, dan tahap opersional formal yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap sensori motorik (0-2 tahun)
Pada tahap ini anak mengatur sensorinya (inderanya) dan tindakan -
tindakannya. Pada awal periode ini anak tidak mempunyai konsepsi
tentang benda-benda secara permanen. Artinya anak belum dapat
mengenal dan menemukan objek, benda apapun yang tidak dilihat,
tidak disentuh atau tidak didengar. Benda-benda tersebut dianggap tidak
ada meskipun sesungguhnya ada di tempat lain.

2. Tahap pra operasional (2-7 tahun)
Anak sudah dapat memahami objek-objek secara sempurna, sudah
dapat mencari benda yang dibutuhkannya walaupun ia tidak
melihatnya. Sudah memiliki kemampuan berbahasa (dengan kata-kata
pendek).

3. Tahap operasional konkret (7-11 tahun)
Anak sudah mulai melakukan operasi dan berpikir rasional, mampu
mengambil keputusan secara logis yang bersifat konkret, mampu
mempertimbangkan dua aspek misalnya bentuk dan ukuran. Adanya
keterampilan klasifikasi-dapat menggolongkan benda-benda ke dalam
perangkat-perangkat dan penalarannya logis dan bersifat tidak abstrak
(tidak membayangkan persamaan aljabar).

4. Tahap operasional formal (11-15 tahun)
Remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman konkret aktual sebagai
dasar pemikiran. Mereka dapat membangkitkan situasi-situasi khayalan,
kemungkinan hipotetis, atau dalil-dalil dan penalaran yang benar-benar
abstrak. Tiga sifat pemikiran remaja pada tahap operasional formal:
a) Remaja berfikir lebih abstrak daripada anak-anak, para pemikir

operasional formal, misalnya dapat memecahkan
persamaanpersamaan aljabar yang abstrak.

b) Remaja sering berfikir tentang yang mungkin, mereka berfikir
tentang ciri-ciri ideal diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia, dan

c) Remaja mulai berfikir seperti ilmuwan, yang menyusun rencana-
rancana untuk memecahkan masalah dan menguji pemecahan
masalah secara sistematis. Tipe pemecahan masalah ini diberi nama
deduksi hipotetis.
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Menurut Brunner (dalam Budiningsih 2007: 41), dalam memandang peoses

belajar menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku

seseorang. Dari sudut pandang psikologi kognitif, bahwa cara yang dipandang

efektif untuk meningkatkan kualitas output pendidikan adalah pengembangan

program-program pembelajaran yang dapat mengoptimalkan keterlibatan mental

intelektual pembelajar pada setiap jenjang belajar. Sebagaimana

direkomendasikan Merril, yaitu jenjang yang bergerak dari tahapan mengingat,

dilanjutkan kemenerapkan, sampai pada tahap penemuan konsep, prosedur atau

prinsip baru di bidang disiplin keilmuan atau keahlian yang sedang

dipelajari.Teori belajar Jerome Bruner (dalam Hamid 2007 : 23) berpendapat

bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika peserta didik dapat

menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Dalam hal ini Bruner

membedakan menjadi tiga tahap. Ketiga tahap itu adalah sebagai berikut:

1. Tahap informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau
pengalaman baru

2. Tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna dan menganalisis
pengetahuan baru serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang
mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain, dan

3. Tahap evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil tranformasi pada
tahap kedua tadi benar atau tidak.

Bloom (dalam Herpratiwi 2009 : 142) menunjukkan apa yang mungkin dikuasai

(dipelajari) oleh peserta didik, yang tercakup dalam kawasan kognitif. Kognitif

terdiri dari enam tingkatan, yaitu: (1). mengingat, mendapatkan pengetahuan yang

relavan dari memori yang panjang, (2). memahami, membangun makna dari

pesan, (3). menerapkan, menggunakan prosedur dalam situasi tertentu, (4)

menganalisa, menguraikan bagian-bagian tertentu dan menenetukan hubungan-

hubungannya, (5). mengevaluasi, membuat penilaian yang didasarkan pada
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kriteria/standar, dan (6). mencipta, memasang unsur-unsur untuk membentuk

kesatuan yang fungsional, mereorganisasi bagian-bagian pola atau struktur baru.

Para ahli teori belajar psikologi kognitif berkesimpulan bahwa salah satu faktor

utamayang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di kelas ialah faktor

kognitifyang dimiliki oleh peserta didik. Faktor kognitif merupakan jendela bagi

masuknya berbagai pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui kegiatan

belajar mandiri maupun kegiatan belajar secara kelompok. Menurut Vygotsky

(dalam Herpratiwi 2009 : 81) perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif

seorang seturut dengan teori sciogenesis. Dimensi kesadaran sosial bersifat

primer, sedangkan dimensi individualnya bersifat derivative atau merupakan

turunan dan bersifat skunder. Artinya, pengetahuan dan pengembangan kognitif

individu berasal dari sumber-sumber sosial di luar dirinya. Hal ini tidak berarti

bahwa individu bersikap pasif dalam perkembangan kognitifnya, Vygotsky juga

menekankan pentingnya peran aktif seseorang dalam mengkonstruksi

pengetahuannya. Teori Vygotsky sebenarnya lebih tepat disebut dengan

pendekatan konstruktivisme.

Teori Vygotsky (dalam Herpratiwi 2009 : 83) merupakan teori yang lebih

mengacu pada kontruktivisme.Karena lebih menekan pada hakikat pembelajaran

sosiokultural. Konsep teori perkembangan kognitif Vygotsky terdapat pada tiga

hal:a). hukum genetik tentangperkembangan (genetic law of development); b).

zona perkembangan proksimal (zone of proximal development); dan c). mediasi

Vygotsky mengemukakan tiga Kategori pencapaian peserta didik dalam upaya

memcahkan permasalahan, yaitu: 1). peserta didik mencapai keberhasilan dengan
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baik, 2). peserta didik mencapai keberhasilan dengan bantuan, dan 3). peserta

didik gagal meraih keberhasilan.

Teori behavioristik menurut Herpratiwi (2009: 85) dalam kegiatan pembelajaran

mencangkup beberapa hal seperti: tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran,

karakteristik pebelajar, media dan fasilitas pembelajaran yang

tersedia.Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik

memandang bahwa pengetahuan adalah obyektif, pasti, tetap, dan tidak berubah.

Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan

pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan transfer of

knowledge ke orang yang belajar atau pebelajar. Fungsi mind atau pikiran adalah

untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir

yang dapat dianalisis dan dipilah, sehingga makna yang dihasilkan dari proses

berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut.

Pebelajar diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan

yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang

harus dipahami oleh murid.

Menurut Thorndike law of readiness exercise and effect(dalam Budiningsih 2007:

21) belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah

apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau

hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Respon adalah reaksi yang

dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran,

perasaan, atau gerakan/tindakan. Jadi perubahan tingkah laku akibat kegiatan

belajar dapat berwujud konkrit, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkrit yaitu
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yang tidak dapat diamati. Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan

pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah

laku yang tidak dapat diamati. Ada tiga hukum belajar yang utama, menurut

Thorndike (dalam Herpratiwi 2009 : 08) yakni: 1). hukum kesiapan; 2). hukum

latihan dan 3). hukum akibat. Ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana hal-hal

tertentu dapat memperkuat respon. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses

interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud

harus dapat diamati (observable) dan dapat diukur. Jadi walaupun dia mengakui

adanya perubahan perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar,

namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu

diperhitungkan karena tidak dapat diamati.

Menurut Skinner (dalam Herpratiwi 2009 : 10) hubungan antara stimulus dan

respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian

menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah sesederhana yang dikemukakan

oleh tokoh tokoh sebelumnya. Menurutnya respon yang diterima seseorang tidak

sesederhana itu, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi

dan interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan.

Respon yang diberikan ini memiliki konsekuensi-konsekuensi. Oleh karena itu

dalam memahami tingkah laku seseorang secara benar harus memahami

hubungan antara stimulus yang satu dengan lainnya, serta memahami konsep yang

mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin timbul akibat

respon tersebut. Skinner juga mengemukakan bahwa dengan menggunakan

perubahanperubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya

akan menambah rumitnya masalah. Sebab setiap alat yang digunakan perlu
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penjelasan lagi, demikian seterusnya. Aliran psikologi belajar yang sangat besar

pengaruhnya terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan

pembelajaran sampai saat ini  adalah aliran behavioristik. Aliran ini menekankan

pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar.

Teori behavioristik menurut Skinner (dalam Herpratiwi 2009 : 15) dengan model

hubungan stimulus responnya, mendudukkan orang yang belajar sebagai individu

yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau

pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan

reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Aplikasi teori belajar

behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti:

tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pebelajar, media dan

fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak

pada teori behaviorisme memandang bahwa pengetahuan adalah obyektif, pasti,

tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga

belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan

pengetahuan (transfer of knowledge) ke orang yang belajar atau pebelajar. Fungsi

mind atau pikiran menurut Skinner (dalam Herpratiwi 2009 : 16) adalah untuk

menjiplak struktur pengetahuan yag sudah ada melalui proses berpikir yang dapat

dianalisis dan dipilah, sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti

ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Pebelajar

diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang

diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus

dipahami oleh murid.Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak

yang masih membutuhkan dominansi peran orang dewasa, suka mengulangi  dan
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harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan

langsung seperti diberi permen atau pujian.

Konstruktivisme merupakan teori penemuan yang ditemukan oleh peserta didik

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru

dengan aturan– aturan lama dengan merevisinya apabila aturan–aturan itu tidak

sesuai  bagi peserta didik agar peserta didik benar–benar memahami dan dapat

menerapkan pengetahuan. Pendekatan konstruktivisme menurut Skinner (dalam

Herpratiwi 2009 : 15) mempunyai beberapa konsep umum seperti:

1. Pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah
ada,

2. Pelajar membina sendiri pengetahuan mereka,
3. Membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses

saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan
pembelajaran terbaru,

4. Membina pengetahuan secara aktif dengan cara membendingkan
informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada,

5. Faktor motivasi pembelajaran yang utama apabila seorang pelajar
menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten dengan pengetahuan
ilmiah, dan

6. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai keterkaitan
dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar.

Para ahli konstruktivisme memandang bahwa belajar sebagai hasil dari konstruksi

mental. Para peserta didik belajar dengan mencocokkan informasi baru yang

mereka peroleh bersama-sama dengan apa yang telah mereka ketahui. Peserta

didik akan dapat belajar dengan baik jika mereka mampu mengaktifkan konstruk

pemahaman mereka sendiri. Menurut para ahli konstruktivisme, belajar juga

dipengaruhi oleh konteks, keyakinan, dan sikap peserta didik. Dalam proses

pembelajaran para peserta didik didorong untuk menggali dan menemukan

pemecahan masalah mereka sendiri serta mencoba untuk merumuskan gagasan-
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gagasan dan hipotesis. Mereka diberikan peluang dan kesempatan yang luas untuk

membangun pengetahauan awal mereka. Menurut Jean Piaget (dalam Hamid 2007

: 28) salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori

belajar konstruktivisme adalah teori perkembangan mental Piaget. Teori ini biasa

juga disebut teori perkembangan intelektual. Teori belajar tersebut berkenaan

dengan kesiapan anak untuk belajar, yang dikemas dalam tahap perkembangan

intelektual dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap perkembangan intelektual yang

dimaksud dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam mengkonstruksi ilmu

pengetahuan. Misalnya, pada tahap sensori motor anak berpikir melalui gerakan

atau perbuatan.

Teori belajar kontruktivisme Jean Piaget (dalam Herpratiwi 2009 : 78) tentang

proses pengetahuan seseorang terbentuk dan selalu berkembang yang meliputi:

1. skema/skemata adalah struktur kognitif seseorang dapat beradaptasi dan
mengalami perkembangan mental dan interaksi dengan lingkungan,

2. asimilasi adalah proses kognitif perubahan skema yang tetap
mempertahankan konsep awal, menambah atau merinci,

3. akomodasi adalah proses pembentukan skema, dan
4. equilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi

sehingga seseorangdapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur
dalam (skemata).

Dalam penjelasan lain mengatakan bahwa inti konstruktivis Vigotsky adalah

interaksi antara aspek internal dan ekternal yang penekanannya pada lingkungan

sosial dalam belajar. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat

bahwa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau

pengalaman. Rutherford dan Ahlgren (dalam Hamid 2007 : 32) berpendapat

bahawa murid mempunyai ide mereka sendiri tentang hampir semua perkara, di

mana ada yang betul dan ada yang salah. Jika kepahaman dan miskonsepsi ini
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diabaikan atau tidak ditangani dengan baik, kepahaman atau kepercayaan asal

mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam pemeriksaan mereka mungkin

memberi jawaban seperti yang dikehendaki oleh guru. John Dewey (dalam Hamid

2007 : 29) menguatkan lagi teori konstruktivisme ini mengatakan bahawa

pendidik yang cakap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai

proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Dewey (dalam

Hamid 2007 : 29) beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di

dalam setiap aktivitas pengajaran dan pembelajaran. Prinsip dalam pembelajaran

teori kontruktivisme adalah:

1. pertanyaan dan konstruksi jawaban peserta didik adalah penting,
2. berlandaskan beragam sumber informasi materi dapat dimanipulasi

peserta didik,
3. pendidik lebih bersikap interaktif dan berperan sebagai fasilitator dan

mediator,
4. program pembelajaran dibuat bersama peserta didik, dan
5. strategi pembelajaran, student centered learning, dilakukan dengan

belajar aktif,belajar mandiri, kooperatif dan kolaboratif.

Secara garis besar, prinsip-prinsip konstruktivisme menurut Dewey (dalam Hamid

2007: 33) yang diterapkan dalam belajar

mengajar adalah:

1. pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri,
2. pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya

dengankeaktifan murid sendiri untuk menalar,
3. murid aktif megkontruksi secara terus menerus dan terjadi perubahan

konsep ilmiah,
4. guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses

kontruksiberjalan lancar,
5. menghadapi masalah yang relevan dengan peserta didik,
6. struktur pembalajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah

pertanyaan,
7. mencari dan menilai pendapat peserta didik, dan
8. menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan peserta didik.
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2.1.2Teori Pembelajaran

Teori pembelajaran menurut Trianto (2009: 18) adalah preskriptif karena tujuan

utamanya menetapkanmetode pembelajaran yang optimal. Teori pembelajaran

berurusan dengan upaya mengontrol variable-variabel yang dispesifikasi dalam

teori belajar agar dapat memudahkan belajar. Teori-teori dan prinsip-prinsip

pembelajaran yang prespektif, kondisi dan hasil pembelajaran ditempatkan

sebagai givens, dan metode yang optimal ditetapkan sebagai variable yang

diamati. Jadi, kondisi dan hasil pembelajaran sebagai variable bebas, sedangkan

metode pembelajaran sebagai variable tergantung.

Bruner (dalam Trianto 2009: 20) berpendapat bahwa pembelajaran dapat dianggap

sebagai (a). hakikat seseorang sebagai pengenal, (b). hakekat dari pengetahuan,

dan (c). hakekat dari proses mendapatkan pengetahuan. Manusia sebagai makhluk

yang paling mulia diantara makhluk-makhluk lain memiliki dua kekuatan yakni

akal pikirannya dan kemampuan berbahasa. Dengan dua kemampuan tersebut

maka manusia dapat mengembangkan kemampuan yang ada padanya. Dorongan

dan hasrat ingin mengenal dan mengetahui dunia dan lingkungan alamnya

menyebabkan manusia mempunyai kebudayaan dalam bentuk konsepsi, gagasan,

pengetahuan, maupun karya-karyanya. Kemampuan yang ada dalam dirinya

mendorongnya untuk mengekspresikan apa yang telah dimilikinya.

Kondisi dan karakteristik tersebut hendaknya melandasi atau dijadikan dasar

dalam mengembangkan proses pembelajaran. Dengan demikian guru harus

memandang peserta didik sebagai individu yang aktif dan memiliki hasrat untuk

mengetahui lingkungan dan dunianya bukan semata-mata makhluk pasif
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menerima apa adanya. Selanjutnya Bruner (dalam Trianto 2009: 21) berpendapat

bahwa teori pengajaran harus mencakup lima aspek utama yakni:

1. Pengalaman optimal untuk mempengaruhi peserta didik belajar.
2. Struktur pengetahuan untuk membentuk pengetahuan yang optimal

tujuan terakhir dari pembelajaran berbagai mata pelajaran adalah
pemahaman terhadap struktur pengetahuan.

3. Spesifikasi mengurutkan penyajian bahkan pelajaran untuk dipelajari
peserta didik mengurutkan bahan pembelajaran agar dapat dipelajari
peserta didik.

4. Peranan sukses dan gagal serta hakekat ganjaran dan hukuman.
5. Prosedur untuk merangsang berpikir peserta didik dalam lingkungn

sekolah.

Mengidentifikasi perilaku awal siswa dimaksudkan untuk mengetahui siapa

kelompok sasaran, populasi sasaran, serta sasaran didik dari kegiatan

instruksional. Istilah tersebut digunakan untuk menanyakan siswa yang mana atau

siswa sekolah apa, serta sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang telah

mereka miliki sehingga dapat mengikuti pelajaran tersebut. Langkah selanjutnya

mengidentifikasi karakteristik siswa yang berhubungan dengan keperluan

pengembangan instruksional. Informasi yang dikumpulkan terbatas kepada

karakteristik siswa yang ada manfaatnya dalam proses pengembangan

instruksional. Misalnya minat siswa, kemampuan siswa dalam membaca bahasa

asing, atau informasi lain yang berhubungan dengan pengembangan instruksional.

Dalam hal ini dimungkinkan penafsiran model naratif ke dalam bentuk grafis, atau

sebalikny.

Belajar berarti pemecahan masalah harus dikembangkan disekolah agar para

peserta didik memiliki ketrampilan bagaimana mereka belajar yang sebenarnya.

Melalui metode pemecahan masalah akan merangsang berpikir peserta didik

dalam pengertian luas mencakup proses mencari informasi, menggunakan
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informasi, dan memanfaatkan informasi untuk masalah pemecahan lebih

lanjut.Berdasarkan pemikiran di atas Bruner(dalam Trianto 2009: 23)

menganjurkan penggunaan model discovery learning, inquiry learning,dan

problem solving. Model discovery learning yaitu dimana murid mengorganisasi

bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Prosedur ini berbeda dengan

reception learning dan expository teaching, dimana guru menerangkan semua

informasi dan murid harus mempelajari semua bahan atau informasi itu.

Banyak pendapat yang mendukung discovery learning itu, diantaranya John

Dewey(dalam Trianto 2009: 23) dengan complete art of reflective activity atau

terkenal dengan problem Solving. Ide Bruner itu ditulis dalam bukunya Process of

Education. Didalam buku ini ia melaporkan hasil dari suatu konferensi diantara

para ahli science, ahli sekolah atau pengajar dan pendidik tentang pengajran

science. Dalam hal ini ia mengemukakan pendapatnya, bahwa mata pelajaran

dapat diajarkan secara efektif dalam bentuk intelektual yang sesuai dengan tingkat

perkembangan anak. Pada tingkat permulaan pengajaran hendaknya dapat

diberikan melalui cara-cara yang bermakna, dan makin meningkat ke arah yang

abstrak.Bruner (dalam Trianto 2009: 32 )mendapatkan pertanyaan, bagaimana kita

dapat mengembangkan program pengajaran yang lebih efektif bagi anak yang

muda? Jawaban Bruner adalah dengan mengkoordinasikan metode penyajian

bahan dengan cara dimana anak dapat mempelajari bahan itu yang sesuai dengan

tingkat kemajuan anak. John Dewey (dalam Trianto 2009: 23) menyampaikan

bahwa tingkat tingkat kemajuan anak dari tingkat representasi sensori (enactive)

ke representasi konkret (iconic) dan akhirnya ketingkat representasi abstrak
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(symbolic). Demikian juga dalam penyusunan kurikulum. The act of discovery

dari Bruner (dalam Trianto 2009: 33):

1. prilaku peserta didik,
2. kesesuaian peserta didik terhadap pembelajaran,
3. aktivitas peserta didik,
4. memberikan peserta didik latihan dalam keterampilan,
5. self-loop problem,dan
6. kapasitas untuk menghandle aliran informasi.

2.2 Pengembangan Model Pembelajaran

Model adalah sesuatu yang menggambarkan adanya pola berpikir. Sebuah model

biasanya menggambarkan keseluruhan konsep yang saling berkaitan. Dengan kata

lain model juga dapat dipandang sebagai upaya dan untuk mengkonkretkan

sebuah teori sekaligus juga merupakan sebuah analogi dan representasi dari

variable-variabel yang terdapat di dalam teori tersebut. Sedangkan menurut

Robins (2010: 67) a model is an abstraction of reality; a simplified representation

of some real-world phenomenon. Maksud dari definisi tersebut, model merupakan

representasi dari beberapa fenomena yang ada di dunia nyata. Definisi model juga

diungkapkan oleh Miarso (2009: 67) yaitu model adalah representasi suatu proses

dalam bentuk grafis atau naratif, dengan menunjukkan unsur-unsur utama serta

strukturnya. Dalam hal ini dimungkinkan penafsiran model naratif ke dalam

bentuk grafis, atau sebalikny. Jadi dari definisi-definisi tersebut dapat di

simpulkan bahwa model merupakan suatu proses pola pikir dan komponen-

komponen yang terdapat di dalamnya, yang direpresentasikan dalam bentuk grafis

atau naratif.

Dalam desain sistem pembelajaran, model biasanya menggambarkan langkah-

langkah atau prosedur yang perlu ditempuh untuk menciptakan aktivitas
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pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Jadi suatu model dalam

pengembangan pembelajaran adalah suatu proses yang sistematik dalam desain,

konstruksi, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi sistem pembelajaran.

Berdasarkan pada pengertian pengembangan pembelajaran, maka diperlukan

sekurang-kurangnya lima kriteria yang harus dipenuhi dalam model pembelajaran

yaitu: 1) mempunyai tujuan; 2) keserasian dengan tujuan; 3) sistematik; 4)

mempunyai kegiatan evaluasi; dan 5) menyenangkan. Oleh karena itu, sistem

pembelajaran dapat diibaratkan sebagai proses produksi yang terdiri dari bagian

input-proses-output, yang saling terintegrasi.

Salah satu model pengembangan pembelajaran adalah Model Pengembangan

Instruksional (MPI) yang dikembangkan oleh Suparman (2014: 56)memberikan

pedoman untuk mengembangkan pembelajaran, secara umum menurut Suparman

(2014: 58) terdiri dari tiga tahap yaitu tahap mengidentifikasi, tahap

mengembangkan, dan tahap mengevaluasi dan merevisi.Adapun tahap-tahap

tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1   Tahapan dalam Pengembangan Pembelajaran

No.
Tahap Pengembangan

Pembelajaran Uraian

1. Tahap Mengidentifikasi  Mengidentifikasi kebutuhan
instruksional dan menulis tujuan
instruksional umum

 Melakukan analisis instruksional
 Mengidentifikas perilaku dan

karakteristik siswa
2. Tahap Mengembangkan  Menulis tujuan instruksional khusus

 Menulis tes acuan patokan
 Menyusun strategi instruksional
 Mengembangkan bahan
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No. Tahap Pengembangan
Pembelajaran

Uraian

instruksional
3. Tahap Mengevaluasi dan

Merevisi
 Mendesain dan melaksanakan

evaluasi formatif yang termasuk di
dalamnya kegiatan merevisi

Pendekatan MPI menurut Suparman (2014: 59) dipilih karena pendekatan ini

dapat diterapkan baik pada pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi,

maupun pendidikan non formal dan juga model ini cocok untuk mengembangkan

pembelajaran virtual pada pelajaran matematikamelalui teori dan praktek secara

langsung.Secara rinci tahap MPI dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Kebutuhan Instruksional dan Menulis Tujuan
Instruksional Umum

2. Mengidentifikasi kebutuhan instruksional adalah suatu proses untuk: a)
menentukan kesenjangan penampilan siswa yang disebabkan
kekurangan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada
masa lalu; b) mengidentifikasi bentuk kegiatan instruksional yang
paling tepat; c) menentukan populasi sasaran yang dapat mengikuti
kegiatan instrusional tersebut.

Menurut John Dewey (dalam Trianto 2009: 27) dari kegiatan mengidentifikasi

kebutuhan instruksional diperoleh jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap

yang tidak pernah dipelajari atau belum dilakukan dengan baik oleh siswa. Jenis

pengetahuan, keterampilan, dan sikap tersebut masih bersifat umum atau garis

besar saja, yang merupakan hasil belajar yang diharapkan dikuasai siswa setelah

pembelajaran. Hasil belajar ini disebut Tujuan Instruksional Umum (TIU), karena

sifatnya yang masih umum.Menurut John Dewey (dalam Trianto 2009: 28)TIU

harus dirumuskan dalam kalimat dengan kata kerja dan operasional, yang

menunjukan kegiatan yang akan dilihat. Suatu kalimat yang menggungkapkan

siswa dapat menjelaskan atau menguraikan sesuatu lebih tepat digunakan daripada
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siswa dapat mengerti, memahami, atau mengetahui sesuatu. Hal ini dimaksudkan

agar tujuan yang akan dicapai dapat diukur sejauh mana kemampuan siswa dalam

proses pembelajaran telah mencapai kompetensi atau belum.

Analisis instruksional adalah proses menjabarkan perilaku umum menjadi

perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematis.Kegiatan tersebut

dilakukan untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku khusus yang dapat

menggambarkan perilaku umum secara terperinci. Perilaku-perilaku khusus

disusun sesuai dengan kedudukannya, misalnya kedudukannya sebagai perilaku

prasyarat, perilaku yang menurut urutan gerakan fisik berlangsung lebih dulu,

perilaku yang menurut proses psikologi muncul lebih dulu atau secara kronologis

terjadi lebih awal.Menurut John Dewey (dalam Trianto 2009: 23) maksud dari

gambaran dilakukannya analisis instruksional adalah akan tersusun perilaku

khusus dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Melalui tahap perilaku-

perilaku khusus tertentu, siswa akan mencapai perilaku umum. Perilaku khusus

yang telah disusun secara sistematis menuju perilaku umum, laksana jalan yang

singkat yang harus dilalui siswa untuk mencapai tujuannya yang lebih baik.

Mengidentifikasi perilaku awal siswa dimaksudkan untuk mengetahui siapa

kelompok sasaran, populasi sasaran, serta sasaran didik dari kegiatan

instruksional. Istilah tersebut digunakan untuk menanyakan siswa yang mana atau

siswa sekolah apa, serta sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang telah

mereka miliki sehingga dapat mengikuti pelajaran tersebut.Langkah selanjutnya

mengidentifikasi karakteristik siswa yang berhubungan dengan keperluan

pengembangan instruksional. Informasi yang dikumpulkan terbatas kepada
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karakteristik siswa yang ada manfaatnya dalam proses pengembangan

instruksional. Misalnya minat siswa, kemampuan siswa dalam membaca bahasa

asing, atau informasi lain yang berhubungan dengan pengembangan instruksional.

Menurut John Dewey (dalam Trianto 2009: 26) tujuan Instruksional Khusus (TIK)

terjemahan darispecific instructional objective.Literature asing menyebutkan pula

sebagaiobjectiveatauenabling objectiveuntuk membedakannya darigeneral

instructional objective, goal atau terminal objective,yang berarti tujuan

instructional umum (TIU) atau tujuan instruktional akhir. TIK dirumuskan dalam

bentuk kata kerja yang dapat dilihat oleh mata(observable).TIK merupakan satu-

satunya dasar untuk menyusun kisi-kisi tes, karena itu TIK harus mengandung

unsur-unsur yang dapat memberikan petunjuk kepada penyusun tes agar dapat

mengembangkan tes yang benar-benar dapat mengukur perilaku yang terdapat di

dalamnya.

Menurut John Dewey (dalam Trianto 2009: 29) unsur-unsur dalam TIK dikenal

dengan ABCD yang berasal dari kata sebagai berikut:A = Audience, B =

Behavior, C = Condition,danD = Degree.Audienceadalah siswa yang akan

belajar,behavioradalah perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa

setelah selesai proses belajarnya dalam pelajaran tersebut,conditionadalah kondisi

atau batasan yang dikenakan kepada siswa atau alat yang digunakan siswa pada

saat di tes (bukan pada saat belajar), dandegreeadalah tingkat keberhasilah siswa

dalam mencapai perilaku tersebut.Tes acuan patokan dimaksudkan untuk

mengukur tingkat penguasaan setiap siswa terhadap perilaku yang tercantum

dalam TIK. Adapun langkah-langkah dalam menyusun tes acuan patokan adalah
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sebagai berikut: a) menentukan tujuan tes; b) membuat table spesifikasi untuk

setiap tes yaitu daftar perilaku, bobot perilaku, persentase jenis tes, dan jumlah

butir tes; c) menulis butir tes; d) merakit tes; e) menulis petunjuk; f) menulis kunci

jawaban; g) mengujicobakan tes; h) menganalisis hasil ujicoba; i) merevisi tes.

Strategi instruksional dalam menyampaikan materi atau isi pelajaran harus secara

sistematis, sehingga kemampuan yang diharapkan dapat dikuasi oleh siswa secara

efektif dan efisien. Dalam strategi instruksional terkadung empat pengertian

sebagai berikut: a) urutan kegiatan instruksional, yaitu urutan kegiatan guru dalam

menyampaikan isi pelajaran kepada siswa; b) metode instruksional, yaitu cara

guru mengorganisasikan materi pelajaran dan siswa agar terjadi proses belajar

secara efektif dan efisien; c) media instruksional, yaitu peralatan dan bajan

instruksional yang digunakan guru dan siswa dalam kegiatan instruksional; dan d)

waktu yang digunakan dalam menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan

instruksional.

Menurut John Dewey (dalam Trianto 2009: 31) pemilihan format media dalam

pembelajaran virtual kadang-kadang tidak sesuai dalam pratek, walaupun secara

teori telah dilakukan dengan benar. Untuk itu diperlukan kompromi untuk

mendapatkan produk pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan

belajar.Tahapan yang akan dicapai dalam mengembangkan bahan instruksional

adalah sebagai berikut: a) menjelaskan faktor yang mungkin menyebabkan

perbaikan dalam pemilihan media dan sistem penyampaian agar sesuai dengan

kegiatan instruksional; b) menjelaskan dan menyebutkan paket dalam komponen

instruksional; c) menjelaskan peran desainer dalam pengembangan materi dan



36

penyampaian kegiatan instruksional; d) menjelaskan prosedur untuk

mengembangkan bahan instruksional yang sesuai dengan strategi instruksional; e)

membuat bahan instruksional berdasarkan strategi instruksional.

2.3 Karakteristik Mata Pelajaran PPKn di SMP

Tujuan PPKn adalah untuk membentuk watak atau karakteristik warga negara

yang baik. Sedangkan tujuan pembelajaran mata pelajaran PPKn adalah mampu

berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup

maupun isu kewarganegaraan dinegaranya, mau berpartisipasi dalam segala

bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak

secara cerdas dalam semua kegiatan, dan bisa berkembang secara positif dan

demokratis, sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan

mampu berinteraksi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi dengan baik. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan

kepribadian pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan kelompok

mata pelajaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan

siswa akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Kesadaran dan wawasan tersebut mencakup wawasan kebangsaan, jiwa dan

patriotisme, bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia,

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender,

demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar

pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006 tentang
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Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).Sejalan dengan

peraturan perundangan di atas, maka standar kompetensi kelompok mata pelajaran

kewarganegaraan dan kepribadian bertujuan membentuk peserta didik menjadi

manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai

melalui muatan dan/atau kegiatan Agama, Akhlak Mulia, Kewarganegaraan,

Bahasa, Seni dan Budaya, dan Pendidikan Jasmani.

Pelaksanaan pembelajaran pada tiap satuan pendidikan, kegiatan kelompok mata

pelajaran ini dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan pembelajaran, baik dalam

kegiatan intrakurikuler melalui mata pelajaran maupun ekstrakurikuler melalui

pengembangan diri. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi lulusan,

penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian

dilakukan melalui: (a) pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk

menilai perkembangan afektif dan kepribadian peserta didik; dan (b) ujian,

ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik

(Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan Pasal 64 ayat (3)).

Pada tingkat SMP, menurut KTSP (Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 64 ayat (3)) PPKn dipandang sangat

penting untuk diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, Karena :

1. selain memberikan bekal ilmu kepada siswa, mata pelajaran PKn dapat
pula untuk menumbuhkan kemampuan berfikir yang berguna untuk
memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

2. mata pelajaran PKn perlu diajarkan untuk tujuan yang lebih khusus,
yaitu: 1) Pemahaman akan hak dan kewajiban diri sebagai warga
negara, 2) Perilaku berkepribadian, yaitu berbagai bentuk perilaku
sebagai penerjemahan dimilikinya ciri-ciri kepribadian warga negara
Indonesia”.
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Pembelajaran PPKn, dilakukan dengan cara belajar kelompok salah satunya

dengan menggunakan model pembelajaran bermain peran untuk menumbuhkan

kemampuan berfikir, bekerja sama, dan bersikap ilmiah serta berkomunikasi yang

merupakan aspek penting sebagai kecakapan hidup. Tujuan pembelajaran PKn

adalah untuk membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik,

sedangkan tujuan pembelajaran mata pelajaran PPKn adalah:

1. mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi
persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya.

2. mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan
bertanggungjawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua
kegiatan, dan

3. bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup
bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi serta
mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan
baik.

4. pembangunan budaya dan karakter bangsa (cultural and character
building) merupakan komitmen nasional yang telah lama tumbuh dan
berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara
Indonesia. Dalam berbagai dokumen sejarah politik dan ketatanegaraan,
telah tercatat bahwa pembangunan budaya dan karakter bangsa
merupakan salah satu kehendak para pendiri Negara (founding fathers)
yang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan, seperti misalnya
teks yang terdapat dalam naskah Sumpah Pemuda, naskah Proklamasi,
naskah Pembukaan UUD 1945, serta yang tercermin dalam lagu
kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan lainnya.

Jadi pembangunan budaya dan karakter bangsa merupakan komitmen bersama

bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara. Pembangunan budaya dan karakter bangsa akan semakin penting

ketika bangsa Indonesia mulai memasuki era globalisasi yang penuh dengan

tantangan. Pengaruh peradaban bangsa asing yang dibawa oleh arus globalisasi

secara terus menerus mempengaruhi perilaku dan mentalitas bangsa Indonesia.

Ketika menjelang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, hampir semua

warga/bangsa Indonesia cenderung mengutamakan kepentingan bersama bangsa
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Indononesia daripada kepentingan pribadi dan kelompok, golongan, suku, agama,

dan daerah. Semangat nasionalisme membara didada sebagian besar bangsa

Indonesia dengan konsentrasi satu tujuan yaitu merebut dan mempertahankan

kemerdekaan. Hal ini berbeda dengan kondisi terkini, dimana budaya dan karakter

bangsa lain banyak mempengaruhi karakter dan mentalitas bangsa Indonesia,

terutama sebagai dampak dari pengaruh modernisasi dan globalisasi.

2.4 Materi Sumpah Pemuda

Sumpah pemuda adalah peristiwa bersejarah bagi Bangsa Indonesia, sumpah

mengandung maksud janji. Sehingga sumpah pemuda merupakan janji para

pemuda di zaman dahulu untuk sama-sama berjuang merebut kemerdekaan

bangsa Indonesia dari para penjajah.Sumpah pemuda terjadi pada tanggal 28

Oktober 1928, sehingga setiap tanggal tersebut diperingatilah sebagai Hari

Sumpah Pemuda.Negara kita dijajah oleh Belanda selama 350tahun, dan Jepang

3,5 tahun. Kehidupan Bangsa Indonesia sangatlah sengsara pada waktu itu.

Kekayaan alam diambil untuk di bawa ke negara penjajah, rakyat tidak bisa hidup

bebas, tidak semua rakyat Indonesia boleh sekolah, serta usaha apapun yang

dilakukan harus seizin penjajah. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk

kepentingan penjajah dengan tidak mendapat upah. Bangsa Indonesia benar-benar

dalam kondisi memprihatinkan. Banyak yang meninggal dunia, hidup sengsara

dan tidak bisa merasakan kebebasan.

Pada dasarnya keinginan untuk melawan penjajah sudah berkobar di hati masing-

masing rakyat Indonesia. Mereka tidak mau senantiasa ditindas dah diperas oleh

penjajah namun kekuatan penjajah terlalu kuat. Rakyat Indonesia yang pada
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waktu itu pemuda-pemudanya berusaha untuk bersatú melawan penjajah. Tetapi

pemuda-pemuda tersebut berjuang atas nama daerahnya masing-masing, karena

mereka membawa daerahnya saja. Misal pemuda dan Jawa hanya berjuang untuk

daerah Jawa saja, pemuda dan Sulawesi berjuang untuk daerah Sulawesi saja, dan

organisasi-organisasi dan daerah lain pun seperti itu juga.Organisasi-organisasi

pada masa pergerakan Indonesia, antara lain:

1. Budi Utomo

Dengan keprihatinan terhadap nasib rakyat Indonesia yang tidak diberi

kesempatan belajar oleh penjajah, maka Dr.Wahidin Sudiro (mahasiswa

STOVIA Gunawan, Gumbek, dan lain-lain)mendirikan organisasi “Budi ,

Utomo” pada tanggal 20 Mei 1908. Pada awalnya Budi Utomoberanggotakan

hanya orang orang dan Jawa, seiring perkembangan zaman Budi Utomo

beranggotakan orang orang dan semua daerah dan semua kalangan.

2. Serikat Dagang Islam (SDI)

SerikatDagang Islam diketuai , oleh Haji Samanhudi. Pada tahun 1911. SDI

dibentuk karenakeprihatinan terhadap kondisi pedagang Islam. Pada saat itu

para pedagang Islam belummempunyai peran yang berarti dikarenakan

perdagangan lebih dikuasai orang-orang Cina. SDIdidirikan dengan tujuan

memajukan perdagangan kaum pribumi dan masyarakan agama Islam.

3. Indische Partij (IP)

Pendiri lndische Pratij adalah tiga serangkai, yakni:

a) Cipto Mangunkusurno

b) Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara)

c) E.F.E. Douwes Dekker (Danudirjo Setya Budhi)
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Indische Partij mempunyai tujuan mempersatukan semua golongan yang ada

di Indonesiademi tercapainya kemerdekaan.

4. Serikat Islam (SI)

Pada awalnya Serikat Islam mengurusi masalah perdagangan saja. Kemudian

diperlüaskepada kepedulian terhadap sesama. Memajukan kepentingan rohani

dan jasmani pendudukpribumi, dan mensyiarkan Islam. Tokoh Serikat Islam,

antara lain H.O.S. Tjokroaminoto, KH. Agus Salim, Abi Kusno, Abdul Muis.

5. Trikoro Darmo

Pada permulaan Trikoro Darmo beranggotakan pelajar pelajar di Jakarta yang

berasaldan Jawa dan Madura. Trikoro Darmo berdiri tanggal 9 Maret

1915.Tokoh Trikoro Darmo antara lain:

a) Satiman

b) Wirjosandjojo

c) Sunardi

Pada tahun .1918 Trikoro Darmo berubah nama menjadi Jong Javayang

kemudian memperluas keanggotaanya ke seluruh pemuda Jawa termasuk

Jawa Barat.

6. Jong Sumatranen Bond (1917)

Jong Sumatranen Bond didirikan oleh pemuda-pemuda yang berasal dari

Sumatra. Jong Sumatranen Bond berdiri tanggal 9 Desember 1917.Tokoh-

tokohnya antara lain :

a) Mohammad Hatta

b) Muhammad Yamin

c) M. Tamsil
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d) Bander Johan

e) Assaat

f) Abu Hanifah

Setelah organisasi-organisasi pada masa pergerakan Indonesia berdiri kemudian

berdirilah perhimpuan pelajar-pelajar indonesia (PPPI) yang didirikan pada tahun

1926. PPPI menjadikan Gedung Indonesia Clugebouw sekarang menjadi gedung

Sumpah Pemuda di jalan Kramat Raya No. 106 Jakarta. Organisasi ini juga

berasal dari daerah. PPPI dibentuk dengan tujuan untuk mendidik anggotanya

menjadi manusia yang berilmu dan berjiwa sosial, mendidik anggotanya menjadi

pemimpin rakyat yang menyiapkan Indonesia merdeka, berjuang untuk

kemerdekaan bangsa dan mencita-citakan Indonesia Raya merdeka. Setelah itu

pemuda Indonesia berdiri pada tanggal 30 Februari 1927di bandung. Pada walnya

Pemuda Indonesia bernama Jong Indonesia. Pergantian nama ini terjadi pada saat

pelaksanaan kongres pemudia indonesia I di bandung. Pemuda Indonesia

didirikan dengan tujuan memperluas dan memperkuat persatuan nasional bangsa.

Beberapa tokoh pemuda indonesia adalah Wusirjo, M. Tamzil, dan Sutan Syahrir.

2.5 Karakteristik Mata Pelajaran PPKn

Pendidikan Kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh

dunia, meskipun dengan berbagai istilah atau nama. Mata pelajaran tersebut sering

disebut sebagai civic education, citizenship education dan bahkan ada yang

menyebutnya sebagai democrcy education. Tetapi pada umumnya pendapat para

pakar tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Beberapa pandangan

para pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:
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1. Henry Randall Waite (dalam Hamalik, 2008: 215) penerbitan majalah
The Citizendan Civics, pada tahun 1886, merumuskan pengertian civics
dengan the sciens of citizenship, the relation of man, the individual, to
man in organized collections, the individual in his relation to the state.
Dari definisi tersebut, civics dirumuskan dengan Ilmu
Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan
manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi
(organisasi sosial, ekonomi, politik) dan antara individu- individu
dengan negara.

2. Stanley E. Dimond (dalam Hamalik, 2008: 216) berpendapat bahwa
civics adalah citizenship mempunyai dua makna dalam aktivitas
sekolah. Pertama, kewarganegaraan termasuk kedudukan yang
berkaitan dengan hukum yang sah. Kedua, aktivitas politik dan
pemilihan dengan suara terbanyak, organisasi pemerintahan, badan
pemerintahan, hukum, dan tanggung jawab.

3. Menurut Merphin Panjaitan (dalam Hamalik, 2008: 217) Pendidikan
Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk
mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokrasi dan
partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial.

4. Sementara Soedijarto (dalam Hamalik, 2008: 218) mengartikan
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang
bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara
yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik
yang demokratis

Dari definisi tersebut, semakin mempertegas pengertian civic education

(Pendidikan Kewarganegaraan) karena bahannya meliputi pengaruh positif dari

pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar sekolah.

Unsur-unsur ini harus dipertimbangkan dalam menyusun program Pendidikan

Kewarganegaraan yang diharapkan akan menolong para peserta didik untuk

mengetahui, memahami dan mengapresiasi cita-cita nasional, dapat membuat

keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai macam

masalah seperti masalah pribadi, masyarakat dan negara.

Sehingga Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan

nilai-nilai pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan

nilai-nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia yang
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diharapkan dapat menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari para mahasiswa baik sebagai individu,

sebagai calon guru/pendidik, anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan

Yang Maha Esa. Dengan demikian, selain pengetahuan, sikap dan perilaku yang

sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila para siswa diharapkan pula memiliki

keterampilan di dalam mengorganisir dan mengembangkan materi bidang studi

Pendidikan Kewarganegaraan sehingga dapat menumbuhkan rasa patriotisme di

dalam diri siswa.

Menurut Dalyono (2013: 79) secara umum tujuan Pendidikan Pancasila

Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengertian, pengetahuan dan pemahaman tentang
Pancasila yang benar dan sah

2. Meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila
dan ciri khas Indonesia

3. Menanamkan nilai-nilai moral Pancasila ke dalam diri anak didik
4. Mengubah kesadaran anak didik sebagai warga negara dan warga

masyarakat Indonesia untuk selalu mempertahankan dan melestarikan
nilai-nilai moral Pancasila tanpa menutup kemungkinan
diakomodasikannya nilai-nilai lain dari luar yang sesuai dan tidak
bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila terutama dalam
menghadapi arus globalisai dan dalam rangka kompetisi dalam pasar
bebas dunia

5. Memberikan motivasi agar dalam langkah laku lampahnya bertindak
dan berperilaku sesuai dengan nilai, moral dan norma Pancasila

6. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi warga negara dan warga
masyarakat Indonesia yang baik dan bertanggung jawab serta mencintai
bangsa dan negaranya.

Karakteristik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan paradigma baru,

yaitu bahwa menurut Dalyono (2013: 81) Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan
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di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi

di Indonesia yang dilaksanakan melalui berikut ini:

1. Civic Intelligence, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik
dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial

2. Civic Reponsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai
warga negara yang bertanggungjawab

3. Civic Participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas
dasar tanggungjawabnya, baik secara individual, sosisal, maupun
sebagai pemimpin hari depan

Ruang lingkup materi PPKn pada SMP/MTs kelas VIII sesuai Permendikbud

Nomor 24 tahun 2016 tentang KI KD Kurikulum 2013 SMP/MTs sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup
2. Makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

tahun 1945
3. Tata urutan peraturan perundangan-undangan dalam sistem hukum

nasional
4. Makna dan arti kebangkitan nasional 1908
5. Nilai dan semangat Sumpah Pemuda 1928
6. Semangat dan komitmen kebangsaan

2.5.1   Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sekolah sebagai wahana

pengembangan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yang

secara kurikuler Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus menjadi

wahana psikologi pedagogis yang utama. Pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah, sekolah seyogyanya di kembangkan sebagai pranata atau tatanan

sosialnpedagogis yang kondusif atau memberi suasana bagi tumbuhkembangnya

berbagai kualitas pribadi peserta didik. Kualitas pribadi ini sangat penting karena

akan menjadi bekal untuk berperan sebagai warga negara yang demokratis serta

tanggung jawab, dengan sikap dan perilakunya dilandasi oleh iman dan takwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, kesehatan, ilmu, kecakapan,
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kreativitas, dan kemandirian. Oleh karena itu, sekolah sebagai bagian integral dari

masyarakat perlu dikembangkan sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan

peserta didik sepanjang hayat, yang mampu memberikan keteladanan,

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam

proses pembelajaran demokratis.

Dengan demikian, secara bertahap sekolah akan menjadi komunitas yang

memiliki budaya yang berintikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan

kewajiban serta keharmonisan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang

tertib, adil dan berkeadaban. Dalam kerangka semua itu mata pembelajaran PPKn

harus berfungsi sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara

Indonesia yang demokratis dan bertanggungjawab serta memiliki rasa patriotisme

dan cinta terhadap bangsa dan negara. Menyadari betapa pentingnya peran PPKn

dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat,

melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan

kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran maka dengan melalui PPKn

sekolah perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap

patriotisme, dan ketrampilan hidup serta berkehidupan yang demokratis untuk

membangun kehidupan demokratis dan cinta tanah air.

Dalam Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dikemukakan bahwa “Mata

Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara

Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila
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dan UUd 1945”, sedangkan tujuannya, digariskan dengan tegas agar peserta didik

memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berfikir secara krisis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawa, dan bertindak secara
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta
anti-korupsi.

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup
bersama dengan bangsa-bangsa lain.

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.

2.5.2   Pendekatan, Strategi, Model dan Media Pembelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan (scientific approach) yang

dipersyaratkan dalam Kurilukum 2013 memusatkan perhatian pada proses

pembangunan pengetahuan (KI-3), keterampilan (KI-4), sikap spiritual (KI-1) dan

sikap sosial (KI-2) melalui transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan

konseptual. Pendekatan tesebut memiliki langkah generik sebagai berikut: a.

mengamati (observing); b. menanya (questioning); c. mengeksplorasi/mencoba

(exploring); d. mengasosiasi/menalar (assosiating); e. mengomunikasikan

(communicating). Pada setiap langkah dapat diterapkan model-model

pembelajaran yang lebih spesifik.

Model pembelajaran dikembangkan sesuai dengan karakteristik PPKn secara

holistik/utuh dalam rangka peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran yang

berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warganegara yang

cerdas dan baik secara utuh dalam proses pembelajaran otentik (authentic
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instructional and authentic learning) dalam bingkai integrasi Kompetensi Inti

sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta model pembelajaran yang

mengarahkan peserta didik bersikap dan berpikir ilmiah (scientific), yaitu

pembelajaran yang mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara

kritis, analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan

masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran.

Dick dan Carey (dalam Dick Walter 2009: 106). mengatakan, “strategi

pembelajaran adalah komponen umum dari suatu set materi dan prosedur

pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama.” Menurut Seels dan

Richey (2014: 31) strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk memilih dan

mengurutkan kejadian dan aktifitas dalam pembelajaran. Dari beberapa pendapat

di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah pendekatan

menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan

kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang melukiskan

prosedur sistematis dalam membantu usaha belajar peserta didik,

mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar

untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.

Sedangkan strategi pembelajaran PPKn menurut Dick dan Carey (dalam Dick

Walter 2009: 107). yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih dan

mengimplementasikan segala teori, pendekatan, teknik, metode, model, media,

materi dan sumber-sumber belajar dalam proses PPKn untuk mencapai tujuan

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya

tidak ada strategi pembelajaran yang dipandang paling baik, karena setiap strategi
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pembelajaran saling memiliki keunggulan masing-masing. Strategi pembelajaran

yang dinyatakan baik dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu

belum tentu baik dan tepat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang

lain. ltulah sebabnya, seorang pendidik diharapkan memiliki pengetahuan dan

kemampuan dalam memilih dan menerapkan berbagai strategi pembelajaran, agar

dalam melaksanakan tugasnya dapat memilih alternatif strategi yang dirasakan

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

Berikut ini dikemukakan berbagai strategi pembelajaran menurut Dick dan Carey

(dalam Dick Walter 2009: 110). yang dapat digunakan dalam pelaksanaan

pembelajaran PPKn:

1. Jigsaw
Strategi ini digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi
menjadi beberapa bagian. Materi tersebut tidak harus disampaikan
secara berurutan. Strategi ini dapat melibatkan seluruh peserta didik
dalam pembelajaran dan sekaligus dapat melatih peserta didik
mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Jigsaw adalah salah satu teknik
pembelajaran kooperatif (dalam Dick Walter 2009: 110).

2. Strategi Reading Guide (Membaca Buku Ajar)
Strategi ini diterapkan jika waktu yang tersedia untuk membahas suatu
materi sangat terbatas. Para peserta didik untuk membaca materi yang
akan dibahas dengan memberikan dan membuat kisi-kisi panduan
(dalam Dick Walter 2009: 110).

3. Information Search (Mencari Informasi)
Strategi ini dapat diterapkan pada materi yang padat, monoton dan
membosankan. Materi dapat diambil dari berbagai sumber seperti
koran, majalah, tabloid dan sebagainya (dalam Dick Walter 2009: 110).

4. Critical Incident (Pengalaman Penting)
Strategi ini pada umumnya digunakan untuk memulai pembelajaran.
Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melibatkan peserta didik
sejak awal dengan meminta peserta didik mengungkapkan pengalaman-
pengalamannya. Strategi ini juga cocok digunakan bila tujuan
pembelajarannya mengajarkan peserta didik untuk berempati
(merasakan apa yang dirasakan orang lain) (dalam Dick Walter 2009:
110).

5. Seeing How It Is (Melihat Kejadian Sebenarnya)
Strategi ini dimaksudkan untuk memahami suatu kondisi tidak lazim
yang terjadi atau dihadapi seseorang. Dengan strategi ini, peserta didik
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diminta membayangkan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh orang
yang mengalami kondisi tersebut (dalam Dick Walter 2009: 110).

6. Brainstorming (Curah Gagasan)
Strategi ini merupakan langkah inventarisasi ide melalui curah pendapat
tentang topik tertentu dengan bebas tanpa seleksi (dalam Dick Walter
2009: 110).

7. Small Group Discussion (Diskusi Kelompok Kecil)
Strategi ini dimaksudkan untuk membangun kerja sama individu dan
kelompok, kecakapan analitis, dan kepekaan sosial, serta tanggung
jawab individu dalam kelompok (dalam Dick Walter 2009: 110).

8. Point Counterpoint (Adu Argumen)
Strategi ini dimaksudkan untuk merangsang diskusi, membangun
argumentasi dan memiliki pemahaman yang Iebih mendalam tentang
berbagai isu yang kompleks (dalam Dick Walter 2009: 110).

9. Active Debate (Debat Aktif)
Active debate merupakan strategi yang dapat mendorong peserta didik
untuk berpikir kritis, argumentatif dan reflektif. Strategi ini secara aktif
melibatkan semua peserta didik di dalam kelas, bukan hanya para
pelaku debatnya (presenter) saja (dalam Dick Walter 2009: 110).

10. Role Playing (Bermain Peran)
Tujuan utama dari penerapan strategi ini adalah untuk mengajarkan
peserta didik bagaimana berempati. Strategi ini dapat menstimulasi
peserta didik untuk mengasosiasikan dirinya dalam suatu peran tertentu
sehingga peserta didik lebih dapat memahami, mendalami, dan
mengerti tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain di lingkungan
sosial (dalam Dick Walter 2009: 110).

11. Poster Comment (Mengomentari Poster atau Gambar)
Strategi ini bertujuan untuk memberikan stimulus dan meningkatkan
kreativitas dan mendorong penghayatan peserta didik terhadap suatu
permasalahan. Dalam strategi ini peserta didik didorong untuk bisa
mengungkapkan pendapatnya secara lisan tentang suatu poster atau
gambar (dalam Dick Walter 2009: 110).

12. Concept Map/Maping (Peta Konsep)
Strategi ini menuntut daya kreativitas dan kemampuan tingkat analisa
tinggi. Dalam pelaksanaan strategi ini peserta didik diminta membuat
sintesis atau diagram dari konsep-konsep utama yang sating berkaitan
dengan memberikan tanda panah atau garis yang memiliki arti
hubungan antarkonsep tersebut. Strategi ini berasal dari psikologi
kognitif, dimana pemeroleh pemahaman yang lebih baik dan mudah
dengan cara mengaitkan atau menghubungkan satu konsep dengan
konsep lainnya (dalam Dick Walter 2009: 110).

13. Discovery Learning (pembelajaran penemuan)
Model discovery learning adalah model mengajar yang mengatur
pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan
yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan,
sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam discovery learning
pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat
menemukan konsep dan prinsip melalui proses mentalnya sendiri.
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Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan,
menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan
dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip(dalam
Dick Walter 2009: 110).

Metode pembelajaran menurut Sagala (2009: 45) adalah cara yang digunakan oleh

pendidik atau peserta didik dalam mengolah informasi yang berupa fakta, data,

dan konsep pada proses pembelajaran yang mungkin terjadi dalam strategi. Dalam

proses belajar mengajar, metode yang digunakan banyak sekali ragamnya.

Sebagai pendidik, hendaknya pandai dalam menggunakan atau memilih metode

yang tepat dan sesuai dengan materi dan kondisi peserta didik. Tujuan

pembelajaran akan dapat tercapai secara optimal jika pemilihan strategi dan

metodenya tepat. Pada pembelajaran PPKn tujuan yang ingin diperoleh adalah

siswa memiliki rasa patriotisme, cinta tanah air, kebangsaa, menghormati sesama

dan masih banyak yang lain. Perlu diketahui oleh seorang guru bahwa supaya

proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik, dalam pelaksanaan

pembelajaran dapat dipilih satu atau lebih metode. Menurut Sagala (2009: 45) ada

beberapa macam metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran PPKn,

diantaranya:

1. Metode Ceramah
Metode ini dalam menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dan
penuturan lisan pendidik kepada peserta didik. Metode ini lebih tepat
digunakan apabila bahan ajar banyak mengandung informasi baru dan
memerlukan penjelasan dari pendidik. Kekuatan metode ini apabila
digunakan dengan metode lain seperti tanya jawab atau diskusi yang
saat ini lebih dikenal dengan ceramah bervariasi, sehingga peserta didik
bukan hanya mendengarkan akan tetapi berbicara dalam kegiatan
pembelajarannya (dalam Sagala, 2009: 45).

2. Metode Cerita
Metode ini merupakan suatu cara untuk menanamkan suatu nilai atau
moral kepada para peserta didik dengan mengungkapkan segala
karakter kepribadian tokoh-tokoh tertentu melalui cerita hikayat,
legenda atau dongeng-dongeng sejarah lokal. Metode ini lebih tepat
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digunakan dalam membantu penghayatan nilai-nilaidan moral serta
sikap para siswa (dalam Sagala, 2009: 45).

3. Metode Tanya Jawab
Metode tanya jawab dalam menyajikan bahan ajar melalui berbagai
pertayaan dari pendidik, terutama apabila dalam proses pembelajaran,
pendidik menggunakanTeknik Klarifikasi Nilai. Oleh karena itu
pendidik dituntut menguasai teknik-teknik bertanya (Questioning
Skills). Metode ini lebih tepat digunakan dalam pembelajaran yang
menekankan keterlibatan peserta didik atau aktivitas peserta didik
(dalam Sagala, 2009: 45).

4. Metode Diskusi
Metode diskusi digunakan untuk tujuan agar dalam proses
pembelajaran terjadi komunikasi bayak arah (Multiway Trafict
Communication). Komunikasi banyak arah yang terdiri dari pendidik-
peserta didik, peserta didik-pendidik dan peserta didik-peserta didik
sangat dituntut dalam pembelajaran yang berorientasi pada Cara Belajar
Siswa Aktif (CBSA). Akan tetapi dalam menggunakan metode ini salah
satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu harus ada masalah yang
didiskusikan (dalam Sagala, 2009: 45).

5. Metode Penugasan
Metode ini berusaha melatih peserta didik untuk melaksanakan tugas
berdasarkan petunjuk langsung yang telah dipersiapkan oleh pendidik.
Tujuan penggunaan metode ini adalah agar peserta didik memperoleh
pengalaman langsung, nyata, bekerja mandiri dan jujur (dalam Sagala,
2009: 45).

6. Metode Permainan Atau Kompetisi
Metode ini sangat menarik peserta didik dalam membangkitkan
motivasi belajar, latihan mengambil keputusan dan terutama dalam
menciptakan suasana senang dalam belajar (joyful learning).Dengan
suasana suasana senang maka materi pembelajaran akan mudah diserap
oleh peserta didik. Oleh karena itu metode ini berusaha dalam
menyajikanbahan ajar melaluibentukpermainanataukompetisi.
Permainan yang dimaksud adalah permainan yang diciptakan sendiri
oleh pendidik dan dapat berupateka-teki, papan bergambar (sejenis ular
bertangga),kotak rahasia, kartu bergambar dan lain-lain yang
diciptakan pendidik. Isi pesan yang dimuat dalam permainan ini
hendaknya tetap berupa nilai, moral dan norma sesuai dengan tuntutan
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (dalam Sagala, 2009: 45).

7. Metode Simulasi
Metode ini merupakan cara penyajian bahan ajar yang dilakukan secara
langsung melalui kegiatan praktek tentang pelaksanaan nilai-nilai dan
moral. Melalui metode ini peserta didik dibantu memahami dan
menghayati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (dalam Sagala,
2009: 45).
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Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti ‘tengah’,

‘perantara’ atau ‘pengantar’. Media dapat diartikan sebagai sumber belajar yang

dikategorikan menjadi sumber dalam bentuk manusia (guru) dan sumber bukan

manusia, yakni materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat

para peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap.

Namun, dalam pembahasan ini dapat difokuskan pada media sebagai sumber

belajar bukan manusia. Menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan

(Association of Education and Communication Technology/AECT) di Amerika,

membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk

menyalurkan pesan atau informasi. Gagne (dalam Sagala, 2009: 49) menyatakan

bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik

yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu berpendapat bahwa

media adalah segala alat fisik yang menyajikan pesan serta merangsang peserta

didik untuk belajar. Buku, film, kaset, film bingkai adalah contoh-contohnya.

Menurut Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/NEA)

mengartikan media sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun

audiovisual serta peralatannya.

Berikut ini menurut Gagne (dalam Sagala, 2009: 49) merupakan berbagai macam

media yang dapat digunakan dalam pembelajaran PPKn, diantaranya :

1. Media grafis termasuk media visual. Media grafis berfungsi untuk
menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau
menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila
tidak digrafiskan. Saluran yang digunakan menyangkut indera
penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam
simbol-simbol komunikasi visual. Berikut merupakan yang termasuk ke
dalam kelompok media grafis :
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2. Gambar atau foto harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selain itu,
ada enam syarat yang perlu dipenuhi oleh gambar atau foto yang baik
sehingga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran, antara lain:

3. Sketsa yaitu gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan
bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Sketsa selain menarik perhatian
murid, menghindari verbalisme dan dapat memperjelas penyampaian
pesan.

4. Diagram yaitu suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis
dan simbol-simbol. Diagram atau sketsa menggambarkan struktur dari
objek secara garis besar.

5. Bagan/Chart fungsi utamanya adalah menyajikan ide-ide atau konsep-
konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan
secara verbal. Pesan yang disampaikan berupa ringkasan visual suatu
proses, perkembangan atau hubungan-hubungan penting.

6. Grafik, yaitu gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol
verbal atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif.
Grafik digunakan untuk menjelaskan perkembangan atau perbandingan
suatu objek yang saling berhubungan.

7. Kartun, yaitu suatu gambar inspiratif yang menggunakan simbol-simbol
untuk menyampaikan sesuatu pesan secara tepat dan ringkas atau
sesuatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu.
Kartun biasanya hanya menangkap esensi pesan yang harus
disampaikan dan menuangkannya ke dalam gambar sederhana.

8. Poster, tidak hanya digunakan untuk menyampaikan kesan-kesan
tertentu, tetapi juga mampu mempengaruhi dan memotivasi tingkah
laku orang yang menyelidikinya.

9. Papan Flanel, yaitu media grafis yang efektif untuk menyajikan pesan-
pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan berlapis kain flanel
ini dapat dilipat sehingga praktis. Gambar-gambar yang akan disajikan
dapat dipasang dan dicopot dengan mudah sehingga dapat dipakai
berkali-kali.

2.5.3 Penilaian atau Evaluasi Pembelajaran PPKn

Menurut Gagne (dalam Sagala, 2009: 55) evaluasi merupakan hal yang penting

dalam pembelajaran. Oleh karena hasil dari usaha belajar yang nampak dalam

perubahan karena itu pelaksanaannya harus memperhatikan secara cermat

sehingga tingkah laku dapat dievaluasi dalam pembelajaran. Perubahan tersebut

ada yang diamati secara langsung. Proses evaluasi yang baik menurut Gagne

(dalam Sagala, 2009: 56) harus dapat menilai hasil-hasil yang nyata atau autentik

yang dilakukan untuk mengetes hingga manakah hasil tersebut dapat ditransfer.
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Evaluasi juga dilakukan dengan tepat, teliti, dan obyektif terhadap hasil belajar

sehingga dapat menjadi alat untuk mengecek kemampuan peserta didik dalam

kegiatan belajar dan dapat mempertinggi prestasi belajarnya.

Penilaian Berbasis Kelas (PBK) merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan,

dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-

prinsip penilaian berkelanjutan, otentik, akurat, dan konsisten dalam kegiatan

pembelajaran di bawah kewenangan guru di kelas. Menurut Gagne (dalam Sagala,

2009: 58) PBK mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang

dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah

dicapai disertai dengan peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan. Bila selama

dekade terakhir ini keberhasilan belajar siswa hanya ditentukan oleh nilai ujian

akhir maka dengan diberlakukannya PBK hal itu tidak terjadi lagi. Naik atau tidak

naik dan lulus atau tidak lulus siswa sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru

(sekolah) berdasarkan kemajuan proses dan hasil belajar siswa di sekolah

bersangkutan. Dalam hal ini kewenangan guru menjadi sangat luas dan

menentukan. Karenanya, peningkatan kemampuan profesional dan integritas

moral guru dalam PBK merupakan suatu keniscayaan, agar terhindar dari upaya

manipulasi nilai siswa.

PBK mencakup kegiatan pengumpulan informasi tentang pencapaian hasil belajar

siswa dan pembuatan keputusan tentang hasil belajar siswa berdasarkan informasi

tersebut. Pengumpulan informasi dalam PBK dapat dilakukan dalam suasana

resmi maupun tidak resmi, di dalam atau di luar kelas, menggunakan waktu

khusus atau tidak, misalnya untuk penilaian aspek sikap/nilai dengan tes atau non
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tes atau terintegrasi dalam seluruh kegiatan pembelajaran (di awal, tengah, dan

akhir). Di sekolah sering digunakan istilah tes untuk kegiatan PBK dengan alasan

kepraktisan, karena tes sebagai alat ukur sangat praktis digunakan untuk melihat

prestasi siswa dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditentukan, terutama

aspek kognitif. Bila informasi tentang hasil belajar siswa telah terkumpul dalam

jumlah yang memadai, maka guru perlu membuat keputusan terhadap prestasi

siswa.

PBK yang dilaksanakan oleh guru, menurut Gagne (dalam Sagala, 2009: 49)

harus memberikan makna signifikan bagi orang tua dan masyarakat pada

umumnya, dan bagi siswa secara individu pada khususnya, agar perkembangan

prestasi siswa dari waktu ke waktu dapat diamati (observable) dan terukur

(measurable). Di samping itu menurut Gagne (dalam Sagala, 2009: 61) dengan

dilaksanakannya PBK diharapkan dapat:

1. Memberikan umpan balik bagi siswa mengenai kemampuan dan
kekurangannya, sehingga menumbuhkan motivasi untuk memperbaiki
prestasi belajar pada waktu berikutnya;

2. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar siswa,
sehingga memungkinkan dilakukannya pengayaan dan remediasi untuk
memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan perkembangan, kemajuan
dan kemampuannya;

3. Memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki program
pembelajarannya di kelas apabila terjadi hambatan dalam proses
pembelajaran;

4. Memungkinkan siswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan,
walaupun dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda antara masing-
masing individu;

5. Memberikan informasi yang lebih komunikatif kepada masyarakat
tentang efektivitas pendanaan, sehingga mereka dapat meningkatkan
partisipasinya di bidang pendidikan secara serius dan konsekwen.

Sebagai bagian dari kurikulum berbasis kompetensi, pelaksanaan PBK sangat

dipengaruhi oleh berbagai faktor dan komponen yang ada di dalamnya. Namun
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demikian, guru mempunyai posisi sentral dalam menentukan keberhasilan dan

kegagalan kegiatan penilaian. Untuk itu menurut Gagne (dalam Sagala, 2009: 63)

dalam pelaksanaan penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Valid
2. Mendidik
3. Berorientasi pada kompetensi
4. Adil dan obyektif
5. Terbuka
6. Berkesinambungan
7. Menyeluruh
8. Bermakna

Penilaian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penilain sikap. Sikap

bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam

merespon sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau

pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga

terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Kompetensi sikap yang dimaksud

dalam panduan ini adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang

dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Penilaian kompetensi

sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk

mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran.

Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan

keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari

pembelajaran adalah refleksi (cerminan) pemahaman dan kemajuan sikap peserta

didik secara individual. Sehingga dalam pembelajaran PPKn untuk menumbuhkan

sikap patriotisme guru memiliki beberapa indikator dalam penilaiannya

diantarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Penilaian Sikap Patriotisme
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Sikap Indikator

Patriotisme  mengikuti dengan baik upacara hari besar
kenegaraan dengan rasa kesadaran diri yang baik

 mengikuti kegiatan bakti sosial tanpa
mendapatkan paksaan dari orang lain

 mengikuti kegiatan membantu sesama manusia
seperti pramuka, PMR, OSIS, pencinta alam dan
lainya

 mengikuti apresiasi seni budaya untuk
memperkenalkan kebudayaan yang dimiliki dan
memiliki rasa bangga terhadap budayan

 menghormati guru/orang tua/orang yang lebih tua
yang ada sekitar sebagai bentuk rasa saling
hormat menghormati

 rajin belajar sebagai bentuk mengisi kemerdekaan
 membawa pancasila dalam kehidupan sehari-hari

sebagai ideologi negara dan sebagai bentuk rasa
patriotisme terhadap negara

 mencintai dan menggunakan produk dalam negeri
 tidak merusak lingkungan hidup karena merasa

bahwa lingkungan adalah suatu siswatem yang
saling membutuhkan

 ikut serta dalam memelihara fasilitas umum baik
yang ada di sekolah ataupun yang ada di sekitar

 ikut serta dalam pembangunan bangsa melalui
belajar yang benar sehingga memiliki ilmu yang
dapat digunakan untuk mengembangkan negara

 mentaati praturan yang ada di sekitar baik
peraturan di rumah, sekolah atau tempat-tempat
umum lainnya

 melestarikan budaya bangsa dengan cara selalu
menggunakan bahasa daerah

2.6 Model Pembelajaran Discovery Learning

Menurut Sagala (2009: 172) pembelajaran dapat dikatakan berhasil, apabila tujuan

yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Demikian pula dengan kegiatan
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belajar mengajar PPKn akan berhasil, jika tujuan dari pengajaran PPKn tercapai

dengan baik pula.Agar tujuan pengajaran dapat tercapai dengan baik maka

dibutuhkan model mengajar yang tepat. Model pembelajaran pada dasarnya

merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang

disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran

merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan

teknik pembelajaran. Model dan proses pembelajaran akan menjelaskan makna

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pendidik selama pembelajaran

berlangsung.Menurut Sagala (2009: 175) model diartikan sebagai kerangka

konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Model

dapat dipahami sebagai:

1. Suatu tipe atau desain
2. Suatu deskripsi atau analogiyang diperlukan untuk membantu proses

visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati
3. Suatu sistem asumsi-asumsi, data-data dan inferensi-inferensi yang

dipakai untuk menggambarkan secara matematis suatu objek atau
peristiwa

4. Suatu desain yang disederhanakan dari suatu sistem kerja
5. Suatu deskripsi dari suatu sistem ysng mungkin atau imajiner
6. Penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukkan

sifat bentuk aslinya.

Menurut Joyce dan Weil dalam Sagala (2009: 176) mengatakan bahwa: “model

mengajar adalah suatu deskripsi dari lingkungan belajar yang menggambarkan

perencanaan kurikulum, kursus-kursus, desain unit-unit pelajaran dan

pembelajaran, perlengkapan belajar, buku-buku pelajaran, buku-buku kerja,

program multi media dan bantuan belajar melalui program komputer”.

Selanjutnya Joyce dan Weil mengemukakan ada empat kategori yang penting

diperhatikan dalam model mengajar yakni: model informasi, model personal,
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model interaksi dan model tingkah laku (Sagala. 2009: 176). Model pembelajaran

mempunyai makna yang lebih luas dari pada strategi metode atau prosedur,

menurut Trianto (2009: 6) model pengajaran mempunyai empat ciri khusus yang

tidak dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur, ciri-ciri tersebut adalah:

1. Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau
penggemarnya

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan
pembelajaran yang akan dicapai)

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat
dilaksanakan dengan berhasil

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan belajar itu dapat
tercapai.

Model discovery learning merupakan suatu model pembelajaran yang menitik

beratkan pada aktifitas siswa dalam belajar. Jerome Bruner menyatakan bahwa

siswadidorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Siswa belajar melalui

aktif dengan konsep-konsep dan prinnsip-prinsip dan guru mendorong siswa

untuk mempunyai pengalaman-pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-

prinsip bagi diri mereka sendiri (Slavin, 2014: 46). Dalam proses pembelajaran

dengan model ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang

mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, dalil, prosedur, dan

semacamnya.Tiga ciri utama belajar penemuan (discovery learning) menurut

Herdi (2010: 65) yaitu:

1. mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan,
menggabungkandan menggeneralisasi pengetahuan.

2. berpusat pada siswa.
3. kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan

yang  sudah ada.

Model discovery learning (pembelajaran penemuan) menurut Sagala (2009: 175)

adalah model mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak
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memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui

pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam discovery

learning (pembelajaran penemuan) kegiatan atau pembelajaran yang dirancang

sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-

prinsip melalui proses mentalnya sendiri.Dalam menemukan konsep, siswa

melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik

kesimpulan dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip.

Model discoverymenurut Sagala (2009: 176) diartikan sebagai prosedur mengajar

yang mementingkan pengajaran perseorang, memanipulasi objek sebelum sampai

pada generalisasi. Sedangkan Bruner menyatakan bahwa anak harus berperan

aktif didalam belajar.Lebih lanjut dinyatakan, aktivitas itu perlu dilaksanakan

melalui suatu cara yang disebut discovery. Discovery yang dilaksanakan siswa

dalam proses belajarnya, diarahkan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip

(Herdi, 2010: 78). Model discoverylearning adalah memahami konsep, arti, dan

hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan

(Budiningsih, 2007: 43).

Menurut Sund (dalam Roestiyah, 2010: 20) discovery adalah proses mental

dimana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip”. Proses

mental tersebut ialah mengamati, mencerna, mengerti, mengolong-golongkan,

membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya

Sedangkan menurut Jerome Bruner ”discovery/penemuan adalah suatu proses,

suatu jalan/cara dalam mendekati permasalahan bukannya suatu  produk atau item

pengetahuan tertentu”. Dengan demikian di dalam pandangan Bruner, belajar

dengan penemuan adalah belajar untuk menemukan, dimana seorang siswa
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dihadapkan dengan suatu masalah atau situasi yang tampaknya ganjil sehingga

siswa dapat mencari jalan pemecahan (Markaban, 2010: 45).

Model discovery learning menempatkan guru sebagai fasilitator. Guru

membimbing siswa dimana ia diperlukan. Dalam model ini, siswa didorong untuk

berpikir sendiri, menganalisis sendiri sehingga dapat ”menemukan” prinsip umum

berdasarkan bahan atau data yang telah disediakan guru PPPG (dalam Riensuciati,

2013: 4). Model penemuan terbimbing atau terpimpin adalah model pembelajaran

penemuan yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh siswa berdasarkan petunjuk-

petunjuk guru. Petunjuk diberikan pada umumnya berbentuk pertanyaan

membimbing (Ali, 2007: 87). Berdasarkan pendapat trsebut dapat disimpulkan

bahwa model discovery learning adalah model pembelajaran yang dimana siswa

berpikir sendiri sehingga dapat ”menemukan” prinsip umum yang diinginkan

dengan bimbingan dan petunjuk dari guru berupa pertanyaan-pertanyaan yang

mengarahkan. Ciri utama belajar menemukan menurut Sagala (2009: 178) yaitu:

1. mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan,
menggabungkan dan menggeneralisasi pengetahuan;

2. berpusat pada siswa;
3. kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan

yang sudah ada.

Prinsip belajar yang nampak jelas dalam discovery learningmenurut Sagala (2009:

179) adalah materi atau bahan pelajaran yang akan disampaikan tidak

disampaikan dalam bentuk final akan tetapi siswa sebagai peserta didik didorong

untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari

informasi sendiri kemudian mengorgansasi atau membentuk (konstruktif) apa

yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Dengan
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demikian dalam mengaplikasikan model discovery learning dalam sebuah bahan

ajar pada suatu bidang studi tertentu maka tidak semua materi pelajaran yang

harus dipelajari siswa dipresentasikan dalam bentuk final, beberapa bagian

discoverylearning harus dicari diidentifikasikan oleh siswa sendiri. Pelajar

mencari informasi

sendiri (Slameto, 2013: 24).Penggunaan model discovery learning, ingin merubah

kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang

teacher oriented ke student oriented. Merubah modus ekspository siswa hanya

menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus discovery siswa

menemukan informasi sendiri. Tujuan model discovery learning sebagai model

belajar mengajar menurut Azhar (dalam Nisbah, 2013: 34) yaitu: (1) kemampuan

berfikir agar lebih tanggap, cermat dan melatih daya nalar (kritis, analisis dan

logis); (2) membina dan mengembangkan perilaku ingin lebih tahu; (3)

mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik; (4) mengembangkan

perilaku, keterampilan kepercayaan murid dalam memutuskan  sesuatu secara

tepat dan obyektif.Bell (dalam Riensuciati, 2013: 65) mengemukakan beberapa

tujuan spesifik dari pembelajaran dengan penemuan, yakni sebagai berikut:

1. Dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif
dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukan bahwa partisipasi siswa
dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan.

2. Melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan
pola dalam situasi konkrit maupun abstrak, juga siswa banyak
meramalkan (extrapolate) informasi tambahan yang diberikan.

3. Siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu
dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang
bermanfaat dalam menemukan.

4. Pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara
kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar
dan menggunakan ide-ide orang lain.
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5. Terdapat beberapa fakta yang menunjukan bahwa keterampilan-
keterampilan, konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari
melalui penemuan lebih bermakna.

6. Keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan
dalambeberapa kasus, lebih mudah ditransfer untuk aktifitas baru dan
diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru.

Model discovery learning menurut Slameto (2013: 30) dibagi 3 jenis yaitu sebagai

berikut:

1. Penemuan Murni
Pada pembelajaran dengan penemuan murni pembelajaran terpusat pada
siswa dan tidak terpusat pada guru. Siswalah yang menentukan tujuan
dan pengalaman belajar yang diinginkan, guru hanya memberi masalah
dan situasi belajar kepada siswa. Siswa mengkaji fakta atau relasi yang
terdapat pada masalah itu dan menarik kesimpulan (generalisasi) dari
apa yang siswa temukan. Kegiatan penemuan ini hampir tidak
mendapatkan bimbingan guru.Penemuan murni biasanya dilakukan
pada kelas yang pandai.

2. Penemuan Terbimbing
Pada pengajaran dengan penemuan terbimbing guru mengarahkan
tentang materi pelajaran. Bentuk bimbingan yang diberikan guru dapat
berupa petunjuk, arahan, pertanyaan atau dialog, sehingga diharapkan
siswa dapat menyimpulkan (menggeneralisasikan) sesuai dengan
rancangan guru. Generalisasi atau kesimpulan yang harus ditemukan
oleh siswa harus dirancang secara jelas oleh guru. Pada pengajaran
dengan metode penemuan, siswa harus benar-benar aktif belajar
menemukan sendiri bahan yang dipelajarinya.

3. Penemuan Laboratory
Penemuan laboratory adalah penemuan yang menggunakan objek
langsung (media konkrit) dengan cara mengkaji, menganalisis, dan
menemukan secara induktif, merumuskan dan membuat
kesimpulan.Penemuan laboratory dapat diberikan kepada siswa secara
individual atau kelompok. Penemuan laboratory dapat meningkatkan
keinginan belajar siswa, karena belajar melalui berbuat menyenangkan
bagi siswa yang masih berada pada usia senang bermain.

Dari ketiga macam model discoverylearning peneliti merasa model penelitian

terbimbing merupakan model yang dianggap paling tepat untuk di terapkan pada

saat penelitian tindakan kelas untuk mata pelajaran PPKn. Tahap-tahap atau



65

langkah-langkah model discovery learningterbimbing dalam pembelajaran

menurut Hamid (2007: 39) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah diskusi. Pada tahap ini guru memberikan
pertanyaan kepada siswa untuk didiskusikan secara bersama-sama
sebelum lembaran kerja siswa diberikan kepada siswa. Tahap ini
dimaksudkan untuk mengungkap konsep awal siswa tentang materi
yang akan dipelajari.

2. Tahap kedua adalah proses. Pada tahap ini siswa mengadakan kegiatan
laboratorium sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam lembar kerja
siswa guna membuktikan sekaligus menemukan konsep yang sesuai
dengan konsep yang benar.

3. Tahap ketiga merupakan tahap pemecahan masalah. Setelah
mengadakan kegiatan laboratorium siswa diminta untuk
membandingkan hasil diskusi sebelum kegiatan laboratorium dengan
hasil setelah sesuai dengan lembaran kerja siswa hingga menemukan
konsep yang benar tentang masalah yang ingin dipecahkan.

Seorang guru bidang studi, dalam mengaplikasikan model discovery learning di

kelas harus melakukan beberapa persiapan. Berikut ini tahap perencanaan model

discovery learningterbimbing menurut Suciati dan Irawan (dalam Budiningsih,

2007- 50), yaitu:

1. Menentukan tujuan pembelajaran.
2. Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat,

gaya belajar, dan sebagainya).
3. Memilih materi pelajaran.
4. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif

(dari contoh-contoh generalisasi).
5. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh,

ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa.
6. Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari

yang konkrit ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke
simbolik.

7. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa.

Adapun menurut Syah (2014: 244) dalam mengaplikasikan model discovery

learning di kelas tahapan atau prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan

belajar mengajar secara umum adalah sebagai berikut:
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1. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)
Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang
menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak
memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri
(Affan, 2008: 14). Tahap ini Guru bertanya dengan mengajukan
persoalan, atau menyuruh anak didik membaca atau mendengarkan
uraian yang memuat permasalahan. Stimulation pada tahap ini
berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat
mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan.
Dalam hal ini Bruner memberikan stimulation dengan menggunakan
teknik bertanya yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
dapat menghadapkan siswa pada kondisi internal yang mendorong
eksplorasi.

2. Problemstatement (pernyataan/ identifikasi masalah)
Setelah dilakukan stimulation langkah selanjutya adalah guru memberi
kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin
agendaagenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian
salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis.

3. Data collection (pengumpulan data)
Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada
para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang
relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis (Affan, 2008:
14).Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau
membuktikan benar tidak hipotesis, dengan demikian anak didik diberi
kesempatan untuk mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang
relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara
sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya (Djamarah, 2012:
22).

4. Data processing (pengolahan data)
Menurut Syah, (2014:244) data processing merupakan kegiatan
mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik
melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Data
processing disebut juga dengan pengkodean coding/kategorisasi yang
berfungsi sebagai pembentikan konsep dan generalisasi. Dari
generalisasi tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang
alternatif jawaban/penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian
secara logis.

5. Verification (pentahkikan/pembuktian)
Verification menurut Bruner, bertujuan agar proses belajar akan
berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau
pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya
(Budiningsih, 2007: 41).

6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Tahap generalitation/ menarik kesimpulan adalah proses menarik
sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku
untuk semuakejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan
hasil verifikasi (Syah, 2014: 24). Atau tahap dimana berdasarkan hasil
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verifikasi tadi, anak didik belajar menarik kesimpulan atau generalisasi
tertentu (Djamarah, 2012: 22). Akhirnya dirumuskannya dengan kata-
kata prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi menurut Affan (dalam
Riensuciati, 2013: 198).

Menurut Mulyatiningsih (dalam Djamarah, 2012: 27) ciri utama model discovery

learning belajar menemukan yaitu:

1. mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan,
menggabungkan dan menggeneralisasi pengetahuan

2. berpusat pada siswa
3. kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan

yang sudah ada.

Sedangkan sintak atau langkah–langkah model discovery learning menurut

Mulyatiningsih (dalam Djamarah, 2012: 29) adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tujuan pembelajaran
2. Membagi petunujuk praktikum/eksperimen
3. Peserta didik melaksanakan eksperimen dibawah pengawasan guru
4. Guru menunjukkan gejala yang diamati
5. Peserta didik menyimpulkan hasil eksperimen.

Menurut Sardiman (2015: 145) dalam mengaplikasikan metode discovery

learning guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan

kepada siswa untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat

membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan.

Sehingga kondisi seperti ini dapat merubah kegiatan belajar mengajar yang

teacher oriented menjadi student oriented. Langkah-langkah model pembelajaran

discovery learningmenurut Sardiman (2015:146)adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan data
secukupnya. Perumusaannya harus jelas dan hilangkan pernyataan yang
multi tafsir.

2. Berdasarkan data yang diberikan guru, siswa menyusun, memproses,
mengorganisir, dan menganlisis data tersebut. Dalam hal ini bimbingan
guru dapat diberikan sejauh yang diperlukan saja bimbingan lebih
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mengarah kepada langkah yang hendak dituju, melalui pertanyaan-
pertanyaan.

3. Siswa menyusun prakiraan dari hasil analisis yang dilakukannya.
4. Bila dipandang perlu, prakiraan yang telah dibuat siswa tersebut

hendaknya diperiksa oleh guru. Hal ini penting dilakukan untuk
meyakinkan kebenaran prakiraan siswa, sehingga akan menuju arah
yang hendak dicapai.

5. Apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran prakiraan tersebut,
maka verbalisasi prakiraan sebaiknya disrahkan juga kepada siswa
untuk menyusunnya. Disamping itu perlu diingat pula bahwa induksi
tidak menjamin 100% kebenaran prakiraan.

6. Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru
menyediakan soal latihan atau soal tambahan untuk memeriksa apakah
hasil penemuan itu benar.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang langkah-langkah pembelajaran model

discovery learning terbimbing, maka langkah-langkah pembelajaran model

discovery learningterbimbing menurut Kemendikbud (2016: 108) yang peneliti

gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.3 Langkah-langkah Pembelajaran Model Discovery Learning terbimbing

Langkah Deskripsi

Langkah 1
Merumuskan pertanyaan Merumuskan pertanyaan, masalah atau

topik yang akan diselidiki
Langkah 2
Merencanakan Merencanakan prosedur pengumpulan

dan analisis data
Langkah 3
Mengumpulkan dan
menganalisis data

Aktivitas yang dilakukan:
 Pengumpulan fakta atau data yang

diperlukan
 Analisis data atau hasil

Langkah 4
Menarik kesimpulan Menarik simpulan-simpulan (jawaban

atau penjelasan ringkas)
Langkah 5
Aplikasi dan tindak lanjut Menerapkan hasil dan mengeksplorasi

pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk
dicari jawabannya
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Memperhatikan model discovery learning terbimbing tersebut diatas dapat

disampaikankelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Kelebihan dari model

discovery learning terbimbing menurut Marzano (2012: 67) adalah sebagai

berikut:

1. Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan
2. Menumbuhkan sekaligus menanamkan perilaku inquiry (mencari-

temukan)
3. Mendukung kemampuan problem solving siswa
4. Memberikan wahana interaksi antar siswa, maupun siswa dengan guru,

dengan demikian siswa juga terlatih untuk menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar

5. Materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi
dan lebih lama membekas karena siswa dilibatkan dalam proses
menemukanya

6. Siswa belajar bagaimana belajar (learn how to learn)
7. Belajar menghargai diri sendiri
8. Memotivasi diri dan lebih mudah untuk mentransfer
9. Pengetahuan bertahan lama dan mudah diingat
10. Hasil belajar discovery mempunyai efek transfer yang lebih baik dari

pada hasil lainnya
11. Meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir bebas
12. Melatih keterampilan-keterampilan kognitif siswa untuk menemukan

danmemecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain.

Sementara itu kelemahannya menurut Marzano (2012: 68) adalah sebagai berikut:

1. Untuk materi tertentu, waktu yang tersita lebih lama
2. Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini, di

lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan
model ceramah

3. Tidak semua topik cocok disampaikan dengan model ini. Umumnya
topik-topik yang berhubungan dengan prinsip dapat dikembangkan
dengan model penemuan terbimbing.

Sehingga berdasarkan itu semua peneliti akan melakukan penelitian dengan

menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan terbimbing karena

pada pengajaran dengan penemuan terbimbing guru mengarahkan tentang materi

pelajaran. Bentuk bimbingan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, arahan,
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pertanyaan atau dialog, sehingga diharapkan siswa dapat menyimpulkan

(menggeneralisasikan) sesuai dengan rancangan guru. Generalisasi atau

kesimpulan yang harus ditemukan oleh siswa harus dirancang secara jelas oleh

guru. Pada pengajaran dengan metode penemuan, siswa harus benar-benar aktif

belajar menemukan sendiri bahan yang dipelajarinya. Berdasarkan itu semua

maka peneliti berpikir bahwa dengan menggunakan discovery learning terbimbing

maka pembelajaran PPKn dapat meningkatkan rasa patriotisme di dalam diri

siswa.

2.7Konsep dan Pengertian Pembiasaan

2.7.1 Konsep Pembiasaan

Teori pembiasaan perilaku respons (operant conditioning) ini merupakan teori

belajar yang berusia paling muda dan masih sangat berpengaruh di kalangan para

ahli psikologi belajar masa kini. Penciptanya bernama Burrhus Frederic Skinner

(lahir tahun 1904), seorang penganut behaviorisme yang dianggap kontroversial.

Karya tulisnya yang dianggap baru/ terakhir berjudul About Behaviorism

diterbitkan pada tahun 1974. Tema pokok yang mewarnai karya-karyanya adalah

bahwa tingkah laku itu terbentuk oleh konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan

oleh tingkah laku itu sendiri (Bruno, 1987). Operant adalah sejumlah perilaku atau

respons yang membawa efek yang sama terhadap lingkungan yang dekat (Reber,

1988). Tidak seperti dalam respondent conditioning (yang responsnya

didatangkan  oleh stimulus tertentu), respons dalam operant conditioning terjadi

tanpa didahului oleh stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh

reinforcer. Reinforcer itu sendiri sesungguhnya adalah stimulus yang
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meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respons tertentu, namun tidak

sengaja diadakan sebagai pasangan stimulus lainnya seperti dalam classical

respondent conditioning.

Pembiasaan yang diajarkan pada seseorang akann menjadi kebiasaan dalam

hidupnya. Ada beberapa pengertian kebiasaan yang dikemukakan oleh para ahli

diantaranya  adalah : Kebiasaan adalah tingkah laku yang cenderung selalu

ditonjolkan oleh individu dalam menghadapi keadaan tertentu atau ketika berada

dalam keadaan tertentu (Prayitno) Kebiasaan merupakan proses “Internalisasi”

dari norma masyarakat, dan adanya kematangan dari sudut organik biologik yang

diwujudkan dalam perilaku sadar (ahli Psiko Analisa ) Kebiasaan merupakan hasil

dari rangkaian rangsang dan jawaban yang dipelajari oleh anak dan dilakukan

secara berkesinambungan (ahli-ahli psikologi belajar). Jadi latihan pembiasaan

merupakan upaya yang intensif untuk menciptakan lingkungan (rangsang) sebagai

sumber dari timbulnya tingkah laku, yang cenderung selalu ditonjolkan oleh

individu sebagai proses internalisasi dari norma-norma lingkungan agar diperoleh

kematangan dan perkembangan kepribadian yang optimal (penulis).

Bisa dikatakan bahwa pembiasaan ini akan menjadi suatu kebiasaan. Melalui

pembiasaan yang menjadi kebiasaan ini anak harus tumbuh dan berkembang

menjadi manusia yang matang, yang sanggup dan mampu mengubah dirinya

sendiri, mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Bahkan tidak menimbulkan

masalah bagi keluarga, kelompok dan masyarakatnya, sehingga mampu menjalani

kehidupan dunia dan akhiratnya dengan baik. Pembiasaan inilah yang membentuk

karakter seseorang.
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Pendekatan pembiasaan sesungguhnya sangat efektif dalam menanamkan nilai-

nilai positif ke dalam diri anak didik, baik pada aspek kognitif, afektif dan

psikomotorik. Selain itu, pendekatan pembiasaan juga dinilai sangat efisien dalam

mengubah kebiasaan negatif menjadi positif. Namun demikian metode ini akan

jauh dari keberhasilan jika dilakukan dengan tidak memperhatikan situasi dan

kondisi  dengan cara yang kaku, salah/tidak cocok dengan siswa. Oleh karena itu

pada pelaksanaan metode pembiasaan hendaklah memperhatikan prinsip dan

syarat metode pembiasaan. Cara mengaplikasikan metode pembiasaan adalah

sebagai berikut:

1. Mulailah sejak dini pembiasaan tersebut. Usia sejak bayi adalah usia yang

tepat untuk melakukan kebiasaan.Karena masa ini anak mempunyai rekaman

yang cukup kuat dalam menerima pengaruh lingkungan.

2. Pembiasaan itu dilakukan secara kontinyu,teratur dan terprogram.

3. Pembiasaan hendaknya diawasi secara ketat, konsisten dan tegas.

4. Pembiasaan yang awalnya bersifat mekanistis hendaknya berangsur-angsur

menjadi kebutuhan.

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap

suatu stimulus atau objek Marzano (2012: 69). Azwar (dalam Marzano 2012: 72)

mendefinisikan sikap sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan

antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara

sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan.

Sedangkan Secord & Backman (dalam Marzano (2012: 74)) mendefinisikan sikap

sebagai keteraturan dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi) dan
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predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan

sekitarnya.

Aspek-aspek sikap terdapat dua aspek pokok dalam hubungan antara sikap dengan

perilaku, yaitu:

1. Aspek keyakinan terhadap perilaku Keyakinan terhadap perilaku merupakan

keyakinan individu bahwa menampilkan atau tidak menampilkan perilaku

tertentu akan menghasilkan akibat-akibat atau hasil-hasil tertentu. Semakin

positif keyakinan individu akan akibat dari suatu objek sikap, maka akan

semakin positif pula sikap individu terhadap objek sikap tersebut, demikian

pula sebaliknya.

2. Aspek evaluasi akan perilaku Evaluasi akan akibat perilaku merupakan

penilaian yang diberikan oleh individu terhadap tiap akibat atau hasil yang

dapat diperoleh apabila menampilkan perilaku tertentu. Evaluasi atau

penilaian ini dapat bersifat menguntungkan dapat juga merugikan, barharga

atau tidak berharga, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Semakin

positif evaluasi individu akan akibat dari suatu objek sikap, maka akan

semakin positif.

Terdapat beberapa pandangan/teori tentang konsistensi sikap, yang pada

umumnya berasumsi bahwa orang mencari konsistensi diantara kognisi, yaitu:

1. Teori Keseimbangan dari Heider

Menurut Freitz Heider asumsi dasar teori ini menekankan pada adanya

hubungan keseimbangan atau ketidakseimbangan antaraunsure-unsur

individu (I), orang lain(O) dan objek sikap (Ob).
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2. Teori Konsistensi Afektif-Kognitif dari Rosenberg

Menurut Rosenberg (1960) dalam Fishbein and Ajzen (1965), teori ini

berasumsi bahwa komponen afeksi senantiasa berhubungan dengan

komponen kognisi dan hubungan tersebut dalam keadaan konsisten.

3. Teori Dimensi Kognitif dari Festinger Menurut Leon Festinger (1957)

Asumsi dasar dari teori ini adalah sikap berubah demi mempertahankan

konsistensinya dengan perilaku nyata.

4. Teori Kesesuaian Osgood dan Tannenbaum

Pokok prinsip kesesuaian (congruity principle) yang dirumuskan oleh Osgood

dan Tanennbaum (1955), dalam Secord and Backman (1964) mengatakan

bahan unsur-unsur kognitif mempunyai valensi positif atau valensi negatif

dalam berbagai intensitas atau mempunyai valensi nol.

5. Teori Fungsional Katz

Teori fungsional yang dikemukakan oleh Katz mengatakan bahwa untuk

memahami bagaimana sikap menerima dan menolak perubahan haruslah

berangkat dari dasar motivasional sikap itu sendiri.

6. Teori Tiga Proses Perubahan Kelman

Kelman (1958) dalam Brigham (1991), mengemukakan teorinya mengenai

organisasi sikap dengan menekankan konsepsi mengenai berbagai cara atau

proses yang sangat berguna dalam memahami fungsi pengaruh sosial

terhadap perubahan sikap.

7. Teori Nilai-Ekspektansi

Teori nilai ekspentasi (expectancy value theory) mengenai sikap

dikemukakan oleh banyak ahli psikologi. Edward Chace Tolman (1932)
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dalam Hergenhahn (1982) mengemukakan konsepnya mengenai perilaku

bertujuan (purposive) dimana manusia belajar akan suatu harapan atau

ekspentasi yaitu rasa percaya bahwa suatu 15 respons perrilaku akan

membawa pada suatu peristiwa atau hal tertentu.

Komponen Sikap Allport (1954) menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai 3

komponen pokok, yaitu: 1). kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap

suatu objek, 2). kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek, 3).

kecenderungan untuk bertindak (tend to behave). Ketiga komponen ini secara

barsama-sama membentuk sikap yang utuh. Dalam penentuan sikap yang utuh ini,

pengetahuan, pikiran, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting.

Tingkatan sikap yaitu: 1).menerima (receiving) yang diartikan bahwa orang

(subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek), 2). merespon

(responding) dalah memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap, 3).

menghargai (valuing) adalah mengajak orang lain untuk mengerjakan atau

mendiskusikan suatu masalah, 4). bertanggungjawab (responsible) adalah

bertanggungjawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko

merupakan sikap yang paling tinggi.

2.7.2. Bentuk-bentuk Pembiasaan

Menurut Dimyati (2009: 65) pendidikan karakter memerlukan metode khusus

yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Diantara metode pembelajaran

yang sesuai dengan metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian

dan hukuman. Kegiatan pembiasaan di sekolah pengembangan karakter didik
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dapat dilakukan dengan membiasakan perilaku positif tertentu dalam kehidupan

sehari-hari.Pembiasaan menurut Dimyati (2009: 68) merupakan proses

pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis

melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-

sama ataupun sendiri-sendiri.Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2015 tentang

Penumbuhan Budi Pekerti, bahwa kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif

di sekolah dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik

baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan

sekolah menengah kejuruan, sampai dengan kelulusan sekolah. Pembiasaan

adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa, guru, dan tenaga

kependidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik dan

membentuk generasi berkarakter positif. Masa orientasi Peserta Didik Baru yang

selanjutnya disebut MOPDB adalah serangkaian kegiatan pertama masuk sekolah

pada setiap awal tahun pelajaran baru yang berlangsung paling lama 5 (lima) hari.

Menurut Dimyati (2009: 65) penumbuhan Budi Pekerti bertujuan untuk:

1. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi
siswa, guru dan tenaga kependidikan

2. Menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk
pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat

3. Menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga; dan/atau

4. Menumbuhkembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi
antara keluarga, sekolah, dan masyrakat.

PBD dilaksanakan dalam bentuk kegiatan umum, harian, mingguan, bulanan,

tengah tahunan, dan/atau tahunan melalui interaksi dan komunikasi antara

sekolah, keluarga atau masyarakat.Menurut Hamalik (2008:67) kegiatan

pembiasaan di sekolah terdiri atas:
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1. Kegiatan Rutin
Kegiatan rutin dilakukan secara reguler dan terus menerus di sekolah.
Tujuan untuk membiasakan siswa melakukan sesuatu yang baik.
Kegiatan pembiasaan yang termasuk kegiatan rutin adalah:
a) Berdoa sebelum memulai kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk

membiasakan peserta didik berdoa sebelum memulai segala
aktifitas. Kegiatan dilaksanakan setiap pagi secara terpusat dari
ruang informasi diman pada setiap pagi dengan petugas yang
terjadwal.

b) Membaca Asmaul Husna. Kegiatan ini bertujuan membiasakan
peserta didik untuk berdzikir, mengingat nama-nama Allah.
Kegitan ini dilaksanakan secara terpusat dari ruang informasi
dengan petugas yang terjadwal.

c) Hormat Bendera Merah Putih. Kegiatan ini bertujuan untuk
menanamkan jiwa naisonalisme dan bangga sebagai bangsa pada
peserta didik. Bendera merah putih telah dipasang di masing-
masing kelas dan aba-aba dipimpin oleh petugas yang terjadwal.

d) Sholat Dhuha bersama-sama
e) Tadarus Al-Qur’an
f) Sholat Dhuhur berjamaah
g) Berdoa di akhir pelajaran
h) Infaq Siswa
i) Kebersihan kelas

2. Kegiatan Spontan
Kegiatan Spontan adalah kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi
oleh waktu, tempat dan ruang. Hal ini bertujuan memberikan
pendidikan secara spontan, terutama dalam membiasakan bersikap
sopan santun, dan sikap terpuji lainnya. Kegiatan pembiasaan yang
termasuk kegiatan spontan adalah:
a) Membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru,

karyawan dan sesama siswa
b) Membiasakan bersikap sopan santun
c) Membiasakan membuang sampah pada tempatnya
d) Membiasakan antri
e) Membiasakan menghargai pendapat orang lain
f) Membiasakan minta izin masuk/keluar kelas atau ruangan
g) Membiasakan menolong atau membantu orang lain
h) Membiasakan menyalurkan aspirasi melalu media yang ada di

sekolah, seperti majalah dinding dan kotak curhat
i) Membiasakan konsultasi kepada guru pembimbing dan atau guru

lain sesuai kebutuhan.

3. Kegiatan Terprogram
Kegiatan Terprogram ialah kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap
disesuikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah
ditetapkan. Membiasakan kegiatan ini artinya membiasakan siswa dan
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personil sekolah aktif melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan
kemampuan dan bidang masing-masing.

4. Kegiatan Keteladanan.
Kegiatan keteladan yaitu kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari
yang dapat dijadikan contoh (idola). Kegiatan pembiasaan yang
termasuk kegiatan keteladanan ini adalah:
a) Membiasakan berpakaian rapih
b) Membiasakan datang tepat waktu
c) Membiasakan berbahasa dengan baik
d) Membiasakan rajin membaca
e) Membiasakan bersikap ramah

Menurut teori Kohlberg (dalam Hamalik, 2008: 78) talah menekankan bahwa

perkembangsn moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang

secara bertahap. Dalam teori Kohlberg mendasarkan teori perkembangan moral

pada prinsip-prinsip dasar hasil temuan Piaget.Menurut Piaget (dalam Hamalik,

2008: 79) ketika kita khususkan dalam memandang teori perkembangan moral

dari sisi pendidikan pada peserta didik yang dikembangkan pada lingkungan

sekolah maka terdapat 3 tingkat dan 6 tahap yaitu:

1. Tingkat Satu : Moralitas Prakonvensional
Yaitu : Ketika manusia berada dalam fase perkembangan prayuwana
mulai dari usia 4-10 tahun yang belum menganggap moral sebagai
kesepakatan tradisi sosial.Pada tingkat pertama ini terdapat 2 tahap
yaitu:Tahap 1. Orientasi Kepatuhan dan hukuman, adalah penalaran
moral yang didasarkan atas  hukuman dan anak-anak taat karena orang-
orang dewasa menuntut mereka untuk taat. Dengan kata lain sangat
memperhatikan ketaatan dan hukum. Dalam konsep moral menurut
Kohlberg ini anak menentukan keburukan perilaku berdasarkan tingkat
hukuman akibat keburukan tersebut. Sedangkan perilaku baik akan
dihubungkan dengan penghindaran dari hukuman.Tahap 2.
Memperhatikan Perumusan kebutuhan, yang bermakna perilaku baik
dihubungkan dengan pemuasan keinginan dan kebutuhan sendiri tanpa
mempertimbangkan kebutuhan orang lain.

2. Tingkat Dua : Moralitas Konvensional
Yaitu : ketika manusia menjelang  dan mulai memasuki fase
perkembangan yuwana pada usia 10-13 tahun yang sudah menganggap
moral sebagai kesepakatan tradisi sosial.Pada Tingkat II ini  terdapat 2
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tahap yaitu: Tahap 3. Memperhatikan Citra Anak yang Baik,
maksudnya : anak dan remaja berperilaku sesuai dengan aturan dan
patokan moral agar dapat memperoleh persetujuan orang dewasa, bukan
utnuk menghindari hukuman.Pada tahap 3 ini disebut juga dengan
Norma-Norma Interpersonal ialah dimana seseorang menghargai
kebenaran, keperdulian, dan kesetiaan kepada orang lain sebagai
landasan pertimbangan-pertimbangan moral. Anak-anak sering
mengadopsi standar-standar moral orang tuanya sambil mengharapkan
dihargai oleh orang tuanya sebagai seorang anak yang baik.Tahap 4.
Memperhatikan Hukum dan Peraturan. Anak dan remaja memiliki sikap
yang pasti terhadap wewenang dan aturan, hukum harus ditaati oleh
semua orang.

3. Tingkat Tiga : Moralitas Pascakonvensional.
Yaitu : ketika manusia telah memasuki fase perkembangan yuwana dan
pascayuwana dari mulai usia 13 tahun ke atas yang memandang moral
lebih dari sekedar kesepakatan tradisi sosial. Dalam artian disini
mematuhi peraturan yang tanpa syarat dan moral itu sendiri adalah nilai
yang harus dipakai dalam segala situasi.Pada perkembangan moral di
tingkat 3 terdapat 2 tahap yaitu:Tahap 5. Memperhatikan Hak
Perseorangan. Maksudnya dalam dunia pendidikan itu lebih baiknya
adalah remaja dan dewasa mengartikan perilaku baik dengan hak
pribadi sesuai dengan aturan dan patokan sosial. Perubahan hukum
dengaaturan dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu.Tahap 6.
Memperhatikan Prinsip-Prinsip Etika. Maksudnya keputusan mengenai
perilaku-perilaku sosial berdasarkan atas prinsip-prinsip moral, pribadi
yang bersumber dari hukum universal yang selaras dengan kebaikan
umum dan kepentingan orang lain.

Keyakinan terhadap moral pribadi dan nilai-nilai tetap melekat meskipun

sewaktu-waktu berlawanan dengan hukum yang dibuat untuk menetapkan aturan

sosial. Contoh : seorang suami yang tidak punya uang boleh jadi akan mencuri

obat untuk menyelamatkan nyawa istrinya dengan keyakinan bahwa melestarikan

kehidupan manusia merupakan kewajiban moral yang lebih tinggi daripada

mencuri itu sendiri.
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2.8 Sikap Patriotisme dalam PPKn

Patriotisme menurut Dalyono (2013: 78)adalah sikap yang berani, pantang

menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari

kata “ patriot” dan “isme” yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan,

atau “heroism” dan “patriotism” dalam bahasa Inggris. Pengorbanan tersebut bisa

berupa harta benda maupun jiwa raga.Menurut Dalyono (2013: 81) patriotisme

mempunyai beberapa ciri, antara lain:

1. Simpati terhadap bangsa. Patriotisme membuat seseorang mampu
mencintai bangsa dan negaranya tanpa menjadikan negara tersebut
sebagai tujuan yang menguntungkan diri sendiri. Patriotisme
menciptakan solidaritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa.

2. Patriotisme ini mampu melihat kekuatan dan kelemahan bangsa
3. Dengan modal nilai-nilai dan budaya bangsa, berjuang pada saat ini

untuk mencapai cita-cita bangsa.
4. Rasa mempunyai identitas diri. Patriotisme adalah sikap mau melihat,

menerima, serta mengembangkan watak dan kepribadian bangsa.
5. Bersifat terbuka. Patriotisme berarti melihat bangsanya dalam konteks

hidup dunia, bersedia terlibat di dalamnya dan bersedia belajar dari
bangsa-bangsa lain demi kemajuan bangsa.

Hamalik (2008: 211) mengatakan bahwa ciri-ciri seorang patriot adalah: 1) cinta

tanah air, 2) tidak kenal menyerah, 3) berjiwa pembaru, 4) menempatkan

persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh

sikap dan kegiatan yang mencerminkan jiwa patriotisme dalam kehidupan  sehari-

hari, diantaranya: 1) mengikuti upacara hari besar kenegaraan, 2) mengikuti

kegiatan bakti sosial, 3) mengikuti kegiatan seperti pramuka, pmr, dll, 4)

mengikuti apresiasi seni budaya, 5) menghormati guru/orang tua/orang sekitar, 6)

rajin belajar, 7) membawa pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 8) mencintai

dan menggunakan produk dalam negeri, 9) tidak merusak lingkungan hidup, 10)
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ikut serta dalam memelihara fasilitas umum, 11) ikut serta dalam pembangunan

bangsa, 12) mentaati praturan yang ada, 13) melestarikan budaya bangsa.

Berdasaran pendapat dari Hamalik di atas maka contoh sikap dan kegiatan yang

mencerminkan jiwa patriotisme dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan-

kegiatan yang siswa lakukan di sekolah. Sikap tersebut seharusnya dapat

ditumbuhkan melalui pembelajaran PPKn yang ada di sekolah karena

pembelajaran PPKn merupakan awal dasar program pendidikan berdasarkan nilai-

nilai pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-

nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia yang diharapkan

dapat menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan

dalam kehidupan sehari-hari para mahasiswa baik sebagai individu, sebagai calon

guru/pendidik, anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, selain pengetahuan, sikap dan perilaku yang sesuai dengan

nilai-nilai moral Pancasila para siswa diharapkan pula memiliki keterampilan di

dalam mengorganisir dan mengembangkan materi bidang studi Pendidikan

Kewarganegaraan.

2.9 Teory Desain ASSURE

Model ASSURE dicetuskan oleh Heinich, dkk. Sejak tahun 1980-an, dan terus

dikembangkan oleh Smaldino hingga sekarang (Prawiradilaga, 2007: 35). Satu hal

yang perlu dicermati dari model ASSURE ini, walaupun berorientasi pada

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), model ini tidak menyebutkan strategi

pembelajaran secara eksplisit. Strategi pembelajaran dikembangkan melalui
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pemilihan dan pemanfaatan metode, media, bahan ajar, serta peran serta peserta

didik di kelas. Model ASSURE merupakan salah satu petunjuk dan perencanaan

yang bisa membantu untuk bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi,

menentukan tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. Model assure ini

merupakan rujukan bagi pendidik dalam membelajarkan peserta didik yang

direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi

dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi

peserta didik.

Model pembelajaran ASSURE sangat membantu dalam merancang program

dengan menggunakan berbagai jenis media. Model ini menggunakan beberapa

langkah, yaitu Analyze Learners, State Objectives, Select Methods, Media and

Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, dan

Evaluate and Revise. Kesemua langkah itu berfokus untuk menekankan

pengajaran kepada peserta didik dengan berbagai gaya belajar, dan

konstruktivis belajar dimana peserta didik diwajibkan untuk berinteraksi dengan

lingkungan mereka dan tidak secara pasif menerima informasi. Menurut Smaldino

(2011: 112) pembelajaran dengan menggunakan Model Assure mempunyai

beberapa tahapan sebagai berikut :

1.   Analyze Learner ( menganalisis peserta didik )

Tujuan utama para guru adalah untuk memenuhi kebutuhan unik setiap peserta

didik sehingga mereka bisa mencapai tingkat belajar yang maksimum. Analisis

tersebut menyediakan informasi yang memungkinkan guru secara strategis
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merencanakan pembelajaran yang disesuaikan agar memenuhi kebutuhan spesifik

para peserta didik. Menurut Smaldino (2011: 116) analisis pembelajar meliputi

tiga faktor kunci dari diri pembelajar yang meliputi :

1. General Characteristics (Karakteristik Umum), karakteristik umum
peserta didik dapat ditemukan melalui variable yang konstan, seperti,
jenis kelamin, umur, tingkat perkembangan, budaya dan faktor sosial
ekonomi serta etnik.

2. Specific Entry Competencies (Mendiagnosis kemampuan awal
pembelajar), penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa pengetahuan
awal peserta didik merupakan sebuah subyek patokan yang
berpengaruh dalam bagaimana dan apa yang dapat mereka pelajari lebih
banyak sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik.

3. Learning Style (Gaya Belajar), gaya belajar yang dimiliki setiap
pembelajar berbeda-beda dan mengantarkan peserta didik dalam
pemaknaan pengetahuan termasuk di dalamnya interaksi dengan dan
merespon dengan emosi ketertarikan terhadap pembelajaran. Terdapat
tiga macam gaya belajar yang dimiliki peserta didik, yaitu: 1. Gaya
belajar visual (melihat) yaitu dengan lebih banyak melihat seperti
membaca 2. Gaya belajar audio (mendengarkan), yaitu belajar akan
lebih bermakna oleh peserta didik jika pelajarannya tersebut
didengarkan dengan serius, 3. Gaya belajar kinestetik (melakukan),
yaitu pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik jika dia
sudah mempraktekkan sendiri. Berkenaan dengan gaya belajar ini, kita
sebagai guru sebaiknya menyesuaikan metode dan media pembelajaran
yang akan digunakan.

2.   State Standards and Objectives ( menentukan standard dan tujuan )

Tahap selanjutnya dalam ASSURE model adalah merumuskan tujuan dan standar.

Standar diambil dari Standar Kopetensi yang sudah ditetapkan. Dengan demikian

diharapkan peserta didik dapat memperoleh suatu kemampuan dan kompetensi

tertentu dari pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan dan standar pembelajaran

perlu memperhatikan dasar dari strategi, media dan pemilihan media yang tepat.

Pentingnya merumuskan tujuan dan standar dalam pembelajaran dasar dalam

penilaian pembelajaran ini menujukkan pengetahuan dan kompetensi seperti apa

yang nantinya akan dikuasai oleh peserta didik. Selain itu juga menjadi dasar

dalam pembelajaran peserta didik yang lebih bermakna. Sehingga sebelumnya
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peserta didik dapat mempersiapkan diri dalam partisipasi dan keaktifannya dalam

pembelajaran.

Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang suatu

program pembelajaran seperti yang dijelaskan oleh Sanjaya (2008 : 122-123)

berikut ini :

1. Rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi
efektifitas keberhasilan proses pembelajaran.

2. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan
kegiatan belajar peserta didik

3. Tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem
pembelajaran

4. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam
menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran.

5. Tujuan Pembelajaran yang Berbasis ABCD

Menurut Rogers (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2009: 19) manusia itu

mempunyai hasrat alami untuk belajar. Hal ini mudah dibuktikan betapa ingin

tahunya anak kalau ia sedang mengeksplorasi lingkungannya. Dorongan ingin

tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanistic. Di dalam

kelas yang humanistic anak-anak diberi kebebasan untuk memuaskan dorongan

ingin tahunya, untuk memenuhi minatnya dan untuk menemukan apa yang

penting dan berarti tentang dunia disekitarnya. Orientasi ini bertentangan sekali

dengan kelas-kelas gaya lama dimana guru atau kurikulum menentukan apa yang

harus dipelajari oleh anak-anak. Menurut Rogers (dalam Dimyati dan Mudjiono,

2009: 20) aplikasi teori humanistic lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama

proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru

dalam pembelajaran humanistic adalah menjadi fasilitator bagi para siswa

sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam
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kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan

mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran.

Siswa berperan sebagai pelaku utama (student center) yang memaknai proses

pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri ,

mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri

yang bersifat negatif.Sehingga menurut Rogers (dalam Dimyati dan Mudjiono,

2009: 22) tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil

belajar, adapun proses yang umumnya dilalui adalah :

1. Merumuskan tujuan belajar yang jelas
2. Mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang

bersifat jelas , jujur dan positif.
3. Mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk

belajar atas inisiatif sendiri
4. Mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses

pembelajaran secara mandiri
5. Siswa di dorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih

pilihannya sendiri, melakukkan apa yang diinginkan dan menanggung
resiko dariperilaku yang ditunjukkan.

6. Guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran
siswa, tidak menilai secara normatif tetapi mendorong siswa untuk
bertanggungjawab atas segala resiko perbuatan atau proses belajarnya.

7. Memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan
kecepatannya

8. Evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi
siswa

Menurut Rogers (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2009: 25) pembelajaran

berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterpkan pada materi-materi

pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan

sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi

ini adalah siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjaadi

perubahan pola pikir, perilaku dan sikap atas kemauan sendiri.Menurut Smaldino
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(2011: 117) setiap rumusan tujuan pembelajaran ini haruslah lengkap. Kejelasan

dan kelengkapan ini sangat membantu dalam menentukan model belajar,

pemanfaatan media dan sumber belajar berikut asesmen dalam KBM. Rumusan

baku ABCD tadi dijabarkan sebagai berikut:

A = audience

Pebelajar atau peserta didik dengan segala karakterisktiknya. Siapa pun

peserta didik, apa pun latar belakangnya, jenjang belajarnya, serta

kemampuan prasyaratnya sebaiknya jelas dan rinci.

B = behavior

Perilaku belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran. Perlaku belajar

mewakili kompetensi, tercermin dalam penggunaan kata kerja. Kata kerja

yang digunakan biasanya kata kerja yang terukur dan dapat diamati.

C = conditions

Situasi kondisi atau lingkungan yang memungkinkan bagi pembelajar dapat

belajar dengan baik. Penggunaan media dan metode serta sumber belajar

menjadi bagian dari kondisi belajar ini. Kondisi ini sebenarnya merujuk pada

istilah strategi pembelajaran tertentu yang diterapkan selama proses belajar

mengajar berlangsung.

D = degree

Persyaratan khusus atau kriteria yang dirumuskan sebagai dibaku sebagai

bukti bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar berhasil.

Kriteria ini dapat dinyatakan dalam presentase benar (%), menggunakan kata-
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kata seperti tepat/benar, waktu yang harus dipenuhi, kelengkapan persyaratan

yang dianggap dapat mengukur pencapaian kompetensi. Tujuan Pembelajaran

dan Perbedaan Individu. Berkaitan dengan kemampuan individu dalam

menuntaskan atau memahami sebuah materi yang diberikan. Individu yang

tidak memiliki kesulitan belajar dengan yang memiliki kesulitan belajar pasti

memiliki waktu ketuntasan terhadap materi yang berbeda. Untuk mengatasi

hal tersebut, maka timbullah mastery learning (kecepatan dalam menuntaskan

materi tergantung dengan kemampuan yang dimiliki tiap individu.

3.   Select Strategies, Technology, Media, and Materials ( memilih, strategi,
teknologi, media dan bahan ajar )

Langkah selanjutnya dalam membuat pembelajaran yang efektif adalah

mendukung pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan media dalam

sistematika pemilihan strategi, teknologi, media dan bahan ajar. Memilih strategi

pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajarn disesuaikan dengan standar dan

tujuan pembelajaran. Selain itu juga memperhatikan gaya belajar dan motivasi

peserta didik yang nantinya dapat mendukung pembelajaran. Strategi

pembelajaran dapat mengandung ARCS model. ARCS model dapat membantu

strategi mana yang dapat membangun Attention (perhatian) peserta didik,

pembelajaran berhubungan yang Relevantdengan kebutuhan dan tujuan,

Convident , desain pembelajaran dapat membantu pemaknaan pengetahuan oleh

peserta didik dan Satisfactiondari usaha belajar peserta didik. Strategi

pembelajaran dapat terlebih dahulu menentukan metode yang tepat. Beberapa

metode yang dianjurkan untuk digunakan ialah (Prawiradilaga, 2007: 89): Belajar

Berbasis Masalah (problem-based learning), metode belajar berbasis masalah
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melatih ketajaman pola pikir metakognitif, yakni kemampuan stratregis dalam

memecahkan masalah.

Belajar Kolaboratif, metode belajar kolaboratif ditekankan agar pebelajar mampu

berlatih menjadi pimpinan dan membina koordinasi antar teman sekelasnya.

Memilih teknologi dan media yang sesuai dengan bahan ajar. Kata Media berasal

dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara

harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Menurut Lesle J.Brigges

(dalam Sanjaya 2008 : 204) menyatakan bahwa media adalah alat untuk

perangsang bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Rossi dan

Breidle (dalam Sanjaya 2008 : 204) mengemukakan bahwa media pembelajaran

adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti

radio, televisi, buku, koran, majalah dan sebagainya. Sedangkan menurut Gerlach,

media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, tetapi hal-hal lain yang

memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan. Media itu meliputi

orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang

memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan dan

sikap.Memilih sebuah bentuk media bisa menjadi sebuah tugas yang kompleks-

merujuk kepada cakupan yang luas dari media yang tersedia, keanekaragaman

peserta didik dan banyak tujuan yang akan dicapai. Memilih format media dan

sumber belajar yang disesuaikan dengan pokok bahasan atau topik. Pada

penelitian ini peneliti menggunakan lembar kerja siswa.

4.   Utilize Technology, Media and Materials ( menggunakan teknologi, media
dan bahan ajar )
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Menurut Smaldino (2011: 121) menggunakan teknologi, media dan bahan ajar

adalah sebagai berikut :

1. Preview materi. Pendidik harus melihat dulu materi sebelum
mennyampaikannya dalam kelas dan selama proses pembelajaran
pendidik harus menentukan materi yang tepat untuk audiens dan
memperhatikan tujuannya.

2. Menyiapkan bahan. Pendidik harus mengumpulkan semua materi dan
media yang dibutuhkan pendidik dan peserta didik. Pendidik harus
menentukan urutan materi dan penggunaan media. Pendidik harus
menggunakan media terlebih dahulu untuk memastikan keadaan media.

3. Menyiapkan lingkungan Pendidik harus mengatur fasilitas yang
digunakan peserta didik dengan tepat dari materi dan media sesuai
dengan lingkungan sekitar.

4. Mempersiapakan peserta didik. Memberitahukan peserta didik tentang
tujuan pembelajaran. Pendidik menjelaskan bagaimana cara agar
peserta didik dapat memperoleh informasi dan cara mengevaluasi
materinya.

5. Memberikan pengalaman belajar. Mengajar dan belajar harus menjadi
pengalaman. Sebagai guru kita dapat memberikan pengalaman belajar
seperti: presentasi di depan kelas dengan projector, demonstrasi,
latihan, atau tutorial materi.

5.   Require Learner Parcipation ( mengembangkan partisipasi peserta didik )

Tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi peserta didik terhadap

materi dan media yang kita tampilkan. Seorang guru pada era teknologi sekarang

dituntut untuk memiliki pengalaman dan praktik menerapkan, menganalisis,

mensintesis, dan mengevaluasi ketimbang sekedar memahami dan member

informasi kepada peserta didik. Ini sejalan dengan gagasan konstruktivis bahwa

belajar merupakan proses mental aktif yang dibangun berdasarkan pengalaman

yang autentik, diman para peserta didik akan menerima umpan balik informative

untuk mencapai tujuan mereka dalam belajar.

6.   Evaluate and Revise( mengevaluasi dan merevisi )
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Penilaian dan perbaikan adalah aspek yang sangat mendasar untuk

mengembangkan kualitas pembelajaran. Menurut Smaldino (2011: 123) Penilaian

dan perbaikan dapat berdasarkan dua tahapan yaitu:

1. penilaian hasil belajar peserta didik,
2. penilaian hasil belajar peserta didik yang otentik,
3. penilaian hasil belajar portofolio
4. penilaian hasil belajar yang tradisional / elektronik.
5. menilai dan memperbaiki strategi, teknologi dan media
6. revisi strategi, teknologi, dan media.
7. ada beberapa fungsi dari evaluasi antara lain :
8. evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi peserta

didik.
9. evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana

ketercapaian peserta didik dalam menguasai tujuan yang telah
ditentukan.

10. evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program
kurikulum.

11. informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan peserta didik secara
individual dalam mengambil keputusan.

12. evaluasi berguna untuk para pengembang kurikulum khususnya dalam
menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai

13. evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk orang
tua,guru,pengembang kurikulum,pengambil kebijakan.

2.10 Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Ahmad Rifai (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengembangan

Bahan Ajar Berbasis Discovery Learning Dengan Produk Poster Bergambar

Untuk Siswa SMA. Penelitian research and development (R&D) ini bertujuan

untuk mengembangkan bahan ajar berbasis discovery learning yang layak,

efektif, serta mendapat tanggapan positif dari siswa dengan produk poster

bergambar. Berdasarkan data yang telah dihimpun dapat disimpulkan bahwa

bahan ajar layak, efektif, mendapat respon positif, dan mampu menunjukkan

kreativitas siswa.
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2. Purileila (2016)melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan

Model Discovery Learning Dan Model Konvensional untuk Meningkatkan

Perilaku Tanggungjawab Pada Pembelajaran PKN Siswa Kelas VIII SMP

Negeri 19 Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan

perilaku tanggungjawab siswa pada pembelajaran PKn menggunakan model

discovery learning. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) penggunaan

model discovery learning dalam pembelajaran dapat meningkatkan perilaku

bertanggungjawab pada siswa dan lebih baik dibandingkan dengan model

pembelajaran konvensional, dan (2) penggunaan model discovery learning

dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa dan lebih

baik dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional.

3. Heny Yuliana Astuti (2015) melakukan penelitian dengan Judul

Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Discovery Learninguntuk Meningkatkan

Kemampuan Berfikir kritis Siswa SMA. Tingkat kelayakan dan keterbacaan

bahan ajar diuji menggunakan angket dan tes rumpang. Analisis deskriptif

persentase digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan dan keterbacaan

bahan. Data peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa diperoleh melalui

hasil pretest dan posttest. Analisis peningkatan kemampuan berpikir kritis

setelah menggunakan bahan ajar berbasis Discovery Learning menggunakan

uji gain dan menunjukkan kriteria sedang. Uji kelayakan menunjukkan bahan

ajar berbasis Discovery Learning dalam kriteria sangat layak digunakan

sebagai media pembelajaran. Uji keterbacaan menunjukkan bahwa bahan ajar

mudah dipahami. Bahan ajar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis
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siswa SMA. Analisis peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa

menggunakan uji gain memperoleh hasil 0,43 pada kategori sedang.

4. Suryati (2016) melakukan penelitian dengan judul Peningkatan Hasil Belajar

PKN melalui Model Pembelajaran Discovery Learning Pada Siswa Kelas VI

DI SD N 1 Merbau Tanggamus. Tujuan Penelitian untuk memperbaiki proses

dan hasil belajar PKn . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian

tindakan kelas dengan tiga siklus. Subjek penelitian adalah guru dan siswa

kelas VI. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan tes.

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian  dapat

disimpulkan: (1) Hasil telaah RPP siklus 1 kurang, siklus 2 baik, dan siklus 3

amat baik,  (2) pelaksanaan  pembelajaran aktivitas guru siklus 1 cukup,

siklus 2 baik, dan  siklus 3 amat baik.

5. Rizky Puspitadewi (2016) yang berjudul penerapan model discovery learning

untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. Penelitian ini bertujuan

untuk meningkatkan minat dan prestsi belajar siswa melalui penerapan model

pembelajaran discovery learning. Hasil penelitian dapat disimulkan bahwa

penerapan model discovery learning dapat meningkatkan minat dan prestasi

belajar siswa dari aspek pengetahuan dan aspek sikap siswa.

6. Yeni,Asmara (200) yang berjudul pengarus pengajaran Sejarah Nasional

Indonesia terhadap sikap patriotisme siswa. Penelitian ini bertujuan untuk

menjelaskan Sejarah Nasional Indonesia terhadap sikap patriotisme siswa.

Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah

memberikan pengaruh terhadap sikap patriotisme siswa. Siswa melalui



93

pembelajaran sejarah dan mengetahui perjuangan pada pahlawan sehingga

dapat menumbuhkan rasa patriotisme di dalam diri siswa.

7. Harjianto (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh kegiatan UKM

pramuka terhadap sikap patriotisme mahasiswa program studi PPKn dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan penelitian adalah untuk

mengukur mengukur pengaruh kegiatan UKM pramuka terhadap sikap

patriotisme mahasiswa program studi PPKn dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Hasil dari penelitian adalah sebesar 42,4% kegiatan UKM

pramuka mempengaruhi sikap patriotisme mahasiswa program studi PPKn

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.11 Kerangka Konseptual

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang berupa pengetahuan, sikap,

dan keterampilan. Perubahan ini bersifat menetap dalam tingkah laku yang terjadi

sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman. Proses belajar bersifat individual dan

kontekstual, artinya proses belajar terjadi dalam diri individu sesuai dengan

perkembangannya dan lingkungannya. Belajar mengajar dapat dikatakan berhasil,

apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Demikian pula

dengan kegiatan belajar mengajar PPKn akan berhasil, jika tujuan dari pengajaran

PPKn tercapai dengan baik pula.Agar tujuan pengajaran dapat tercapai dengan

baik maka dibutuhkan model mengajar yang tepat. Model pembelajaran pada

dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir

yang disajikan secara khas oleh guru.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dikembangkan model pembelajaran yang dapat

meningkatkan sikap patriotisme siswa. Model discovery learning (pembelajaran
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penemuan) adalah model mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa

sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu

tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam

menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat

dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan dan sebagainya untuk menemukan

beberapa konsep atau prinsip.Diketahui bahwa rendahnya pembiasaan bersikap

patriotik dalam diri siswa dikarenakan rendahnya penanaman patriotik dalam

setiap pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan yang disampaikan kepada siswa kurang

ditanamkan nilai patriotik sehingga belum membuat siswa memahami nilai-nilai

patriotisme dan siswa belum memiliki sikap-sikap patriotik tersebut.

Pelajaran PPKn di sekolah dimaksudkan untuk membekali siswa dengan budi

pekerti, pengertian dan kemampuan dasar berkenaan hubungan warga  negara

dengan negaranya serta menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, rasa

patriotisme, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia yaitu tentang

keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban untuk

negara, serta memberikan kemampuan awal bela negara sesuai dengan Undang-

Undang. Dengan demikian, model pembelajaran discovery learning ini

diharapkan efektif, efisien, dan menarik dalam pembelajaran sehingga dapat

memberikan dampak yang baik juga pada motivasi, hasil belajar dan rasa

patriotisme siswa. Pemaparan di atas dapat dilihat di diagram kerangka konseptual

pada gambar 2.1.
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Gambar 2.1  :  Diagram Kerangka Pikir Penelitian
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SIKAP PATRIOTIK

 mengikuti dengan baik upacara hari besar
kenegaraan dengan rasa kesadaran diri yang
baik

 mengikuti kegiatan bakti sosial tanpa
mendapatkan paksaan dari orang lain

 mengikuti kegiatan membantu sesama
manusia seperti pramuka, PMR, OSIS,
pencinta alam dan lainya

 mengikuti apresiasi seni budaya untuk
memperkenalkan kebudayaan yang dimiliki
dan memiliki rasa bangga terhadap budayan

 menghormati guru/orang tua/orang yang
lebih tua yang ada sekitar sebagai bentuk rasa
saling hormat menghormati

 rajin belajar sebagai bentuk mengisi
kemerdekaan

 membawa pancasila dalam kehidupan sehari-
hari sebagai ideologi negara dan sebagai
bentuk rasa patriotisme terhadap negara

 mencintai dan menggunakan produk dalam negeri
 tidak merusak lingkungan hidup karena merasa

bahwa lingkungan adalah suatu siswatem yang
saling membutuhkan

 ikut serta dalam memelihara fasilitas umum baik
yang ada di sekolah ataupun yang ada di sekitar

 ikut serta dalam pembangunan bangsa melalui
belajar yang benar sehingga memiliki ilmu yang
dapat digunakan untuk mengembangkan negara

 mentaati praturan yang ada di sekitar baik
peraturan di rumah, sekolah atau tempat-tempat
umum lainnya

 melestarikan budaya bangsa dengan cara selalu
menggunakan bahasa daerah
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 DesainPenelitian

Desain penelitian ini adalah Research and Development (R&D). Riset dan

pengembangan bidang pendidikan menurut Borg dan Gall (dalam Sugiyono 2011:

296) adalah suatu proses yang yang digunakan untuk mengembangkan dan

mengesahkan produk bidang pendidikan. Langkah-langkah dalam proses ini pada

umumnya dikenal sebagai siklus R&D, yang terdiri dari: pengkajian terhadap

hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan validitas komponen-

komponen pada produk yang akan dikembangkan, mengembangkannya menjadi

sebuah produk, pengujian terhadap produk yang dirancang, dan peninjauan ulang

dan mengoreksi produk tersebut berdasarkan hasil uji coba.

Dalam teknologi pembelajaran, deskripsi tentang prosedur dan langkah-langkah

penelitian pengembangan sudah banyak dikembangkan. Borg & Gall (dalam

Sugiyono 2011: 296) menyatakan bahwa prosedur penelitian pengembangan pada

dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, yaitu mengembangkan produk dan

menguji keefektifan produk dalam mencapai tujuan. Tujuan pertama disebut

sebagai fungsi pengemban sedangkan tujuan kedua disebut sebagai validasi.

Dengan demikkian, konsep penelitian pengembangan lebih tepat diartikan sebagai

upaya pengembangan yang sekaligus disertai dengan upaya validasinya. Langkah-
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langkah penelitian dan pengembangan model Borg dan Gall (dalam Sugiyono

2011: 298) sebagai berikut:

Gambar 3.1 Langkah Penelitian dan Pengembangan Model Borg dan Gall

Menurut Sugiyono (2011: 298) terdapat sepuluh langkah penelitian

pengembangan model Borg dan Gall yaitu: potensi dan masalah, pengumpulan

data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk,

uji coba pemakaian, revisi produk dan produksi masal.Kesepuluh langkah

pelaksanaan penelitian pengembangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Potensi dan masalah

Penelitian berawal dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala

sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Masalah adalah

penyimpangan antara yang diharapan dengan realita yang terjadi. Tahap

pertama yang dilakukan adalah melakukan penelitian untuk menghasilkan

informasi. Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dapat dirancang

model penanganan yang efektif.

Validasi desain

Revisi desainUji coba produkRevisi produkUji coba pemakaian

Revisi produk Produk

Potensi dan masalah Pengumpulan data Desain produk
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2. Mengumpulkan informasi

Berbagai informasi dikumpulkan yang digunakan sebagai bahan untuk

perencanaan produk yang akan dihasilkan yang diharapkan dapat mengatasi

masalah tersebut.

3. Desain produk

Hasil akhir dari kegiatan ini berupa desain produk baru yang lengkap dengan

spesifikasinya. Desain ini masih bersifat hipotetik, karena belum terbukti

efektifitasnya dan akan diketahui setelah melalui pengujian-pengujian.

4. Validasi desain

Valiadasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakan rancangan

produk, dalam hal ini model pembelajaran discovery learningsecara rasional

akan lebih efektif dari model pembelajaran yang lain. Validasi produk

dilakukan dengan cara meminta tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk

menilai produk sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya.

5. Perbaikan desain

Setelah melakukan validasi desain dapat diketahui kelemahan dari produk

yang sudah dikembangkan. Selanjutnya dilakukan revisi/perbaikan desain

sehingga dapat diuji coba ke subjek uji coba.

6. Uji coba produk

Uji coba produk melalui eksperimen, yaitu membandingkan efektivitas dan

efisiensi keadaan sebelum dan sesudah menggunakan produk baru.

7. Revisi produk

Pengujian pada subjek yang terbatas menunjukkan bahwa kinerja tindakan

baru tersebut lebih baik dari tindakan lama.
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8. Uji coba pemakaian

Setelah pengujian produk berhasil dan mungkin ada reevisi. Selanjutnya

dilakukan uji coba ke pemakai/pengguna produk. Dalam uji pemakaian,

sebaiknya pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk.

9. Revisi produk

Revisi produk ini dilakukan apabila penggunaan memiliki kekurangan dan

kelemahan.

10. Pembuatan produk masal

Penyempurnaan dan produk akhir (final product revision). Penyempurnaan

didasarkan masukan dari uji pelaksanaan di lapangan. Pembuatan produk

masal dilakukan apabila produk yang telah diujicoba dinyatakan efektif dan

layak untuk diproduksi secara masal.

Sesuai dengan kesepuluh langkah pelaksanaan penelitian pengembangan tersebut,

dalam penelitian ini peneliti hanya melaksanakan langkah satu sampai dengan

langkah ke tujuh, yaitu langkah potensi dan masalah sampai dengan pelaksanaan

revisi produk setelah uji coba produk. Langkah ke delapan sampai kesepuluh tidak

dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan membutuhkan biaya yang mahal

terhadap pengembangan produk dan penelitian dan hal ini memang dilakukan

sesuai dengan standar penelitian persyaratan tesis.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian pengembangan ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran

2017-2018pada tiga sekolah menengah pertama di Kabupaten Lampung Selatan

yaitu: SMP N 1 Natar, SMP Swadipa Natar dan SMP YBL Natar.
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3.3   Prosedur Pengembangan

Prosedur penelitian pengembangan model pembelajaran discovery learning pada

mata pelajaran PPKn, mengacu pada: (1) langkah-langkah penelitian

pengembangan Borg and Gall (dalam Sugiyono 2011: 300) yang dilakukan

melalui studi pendahuluan, perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba

terbatas, revisi, uji lapangan, kemudian penyempurnaan produk utama; (2)

langkah-langkah pengembangan pembelajaran ASSURE menurut Sugiyono

(2011: 67) melalui enam proses, yaitu menganalisis pembelajar, menyatakan

standar dan tujuan, memilih strategi, teknologi, media, dan materi, mengharuskan

partisipasi pembelajar, dan mengevaluasi dan merevisi; (3) langkah-langkah

penyusunan model pembelajaran discovery learningmenurut Depdiknas (2013:

71) yang meliputi analisis kurikulum, menyusun peta dan kebutuhan model

pembelajaran discovery learning. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan

ini mengacu pada Research and Developmet (R & D) cycle Borg and Gall. Untuk

keperluan tesis Borg and Gall (dalam Sugiyono, 2011: 299) menyarankan yang

terbaik adalah melakukan proyek dengan skala kecil yang hanya melibatkan

sedikit rancangan pembelajaran yang asli. Juga, kecuali anda memiliki sumber

keuangan yang memadai, anda perlu menghindari penggunaan media

pembelajaran yang mahal seperti film dan Cara lain untuk memperkecil proyek

adalah membatasi pengembangan hanya pada beberapa langkah dari siklus

penelitian dan pengembangan. Prosedur pengembangan model pembelajaran

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar 3.2 Langkah-Langkah Pengembangan Model Pembelajaran Discovery
Learning

STUDI PENDAHULUAN

1. Studi pustaka (melihat potensi dan masalah di lapangan)
2. Studi lapangan (pengumpulan data)
3. Survey kepada siswa dan guru tentang perlu tidaknya model

pembelajaran yang akan dikembangkan

PERENCANAANDAN DESAIN PRODUK

1. Memilih KD
2. Merumuskan  indikator dan tujuan pembelajaran
3. Menyusun peta kebutuhan model pembelajaran

PENGEMBANGAN PRODUK AWAL

1. Menentukan langkah-langkah model pembelajarandiscovery
learning

2. Mendesain model pembelajaran discovery learning di kelas
3. Menyusun pembelajaran di kelas menggunkana model

pembelajaran discovery learning
4. Finishing langkah model pembelajaran discovery learning

UJI COBA TERBATAS DAN VALIDASI DESAIN

1. Uji ahli materidan desain
2. Revisi setelah uji ahli materi dan desain
3. Uji perorangan
4. Revisi setelah uji perorangan
5. Uji kelompok kecil
6. Revisi setelah uji kelompok kecil

UJI LAPANGAN

PRODUK UTAMA
Model pembelajaran discovery learningmateri

Sumpah Pemuda
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3.3.1   Studi Pendahuluan

Pada langkah ini, dilakukan penelitian atau studi pendahuluan melalui studi

pustaka, studi lapangan, dan survei untuk menganalisis kebutuhan siswa dan guru

terhadap produk yang dikembangkan. Studi lapangan dilakukan melalui

wawancara, observasi, dan angket baik kepada siswa maupun guru. Untuk

mengetahui bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan selama ini, dan ada atau

tidaknya produk yang dikembangkan, maka dilakukan observasi terhadap

pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, juga dilakukan wawancara terhadap siswa

dan guru mata pelajaran. Untuk mengetahui tingkat kebutuhan terhadap produk

yang dikembangkan, maka dilakukan wawancara terhadap guru mata pelajaran

dan pemberian angket kepada siswa. Studi pustaka dilakukan untuk menganalisis

kebutuhan secara lebih mendalam dan menemukan literatur penelitian yang

relevan sehingga permasalahan yang ditemukan dapat dicari solusinya.

Berdasarkan studi pendahuluan, maka dikembangkan model pembelajaran

discovery learning.

3.3.2Perencanaan

Pada langkah ini, ada beberapa hal yang dilakukan yaitu memilih KD mata

pelajaran PPKn kelas VIII semester 2 yang berdasarkan pada analisis hasil belajar

siswa pada tahun sebelumnya dan kesepakatan guru mitra yang menunjukkan

bahwa rata-rata nilai terendah siswa adalah pada materi tersebut. Langkah

berikutnya ialah merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan KD

yang telah dipilih kemudian menyusun peta kebutuhan pengembangan model

pembelajaran discovery learning.
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3.3.3 Pengembangan Produk Awal

Langkah-langkah yang dilakukan pada pengembangan produk awal adalah:

1. Mengidentifikasi SK dan KD mata pelajaran PPKn SMP kelas VIII semester

genap berdasarkan kebutuhan.

2. Merumuskan dan menulis  tujuan instruksional khusus dan indikatornya

3. Mengembangkan silabus

4. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP )

5. Menyusun flow chart

6. Rencana evaluasi formatif, meliputi :

a. Telaah materi yang sudah disampaikan

b. Pembuatan kisi-kisi soal

c. Pembuatan butir soal dan kuncinya.

3.3.4 Uji Coba Terbatas

3.3.4.1 Uji Ahli

Produk awal yang telah dikembangkan diujikan dengan ahli melalui pengisian

angket. Uji ahli yang dilakukan meliputi uji ahli materi oleh Dr Irawan Suntoro,

M. S, uji ahli desainoleh Abdul Halim, S. Pd, M. Pd dan ahli media oleh Dr

Sulton Djasmi, M. Pd.

3.3.4.2   Revisi Setelah Uji Ahli

Setelah produk awal yang telah dikembangkan oleh peneliti diujikan dengan ahli

melalui pengisian angket yang meliputi uji ahli materi, uji media, serta uji ahli

desain apabila ada yang belum baik maka akan dilakukan revisi sampai dengan

ahli mengatakan bahwa model pembelajaran discovery learningsudah benar.
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3.3.4.3 Uji Perorangan

Produk awal yang telah diuji ahli diujikan lagi melalui uji perorangan. Uji

perorangan bertujuan untuk mengetahui kemenarikan model pembelajaran

discovery learningsecara perorangan atau individu. Uji kemenarikan dilakukan

dengan pengisian angket. Adapun aspek pada angket adalah kemenarikan dan

kemudahan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Subjek

tindakan uji perorangan adalah satu kelas VIII di SMP N 1 Natar, SMP N 3 Natar

dan SMP YBL Natar. Sampel ujinya adalah 3 siswa untuk masing-masing kelas

yang ditetapkan dengan teknik sample random sampling (Sugiyono, 2011: 82).

3.3.4.4   Revisi setelah Uji Perorangan

Setelah produk awal yang telah diuji ahli diujikan lagi melalui uji perorangan

yang bertujuan untuk mengetahui kemenarikan model pembelajaran discovery

learningdan kemudahan menggunakan model pembelajaran discovery

learningyang dilakukan dengan pengisian angket pada subjek tindakan uji

perorangan satu kelas VIII di SMP N 1 Natar, SMP Swadipa Natar dan SMP YBL

Natar maka akan dilakukan revisi apabila berdasarkan hasil perhitungan model

pembelajaran discovery learningkurang menarik dan sulit pada saat

penggunaanya.

3.3.4.5 Uji Kelompok Kecil

Produk awal yang telah diuji perorangan diujikan lagi melalui uji kelompok kecil.

Uji kelompok kecil bertujuan untuk mengetahui kemenarikan model pembelajaran

discovery learningpada kelompok kecil. Uji kemenarikan dilakukan dengan

pengisian angket. Sampel dan teknik pengembangan sampel pada uji kelompok
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kecil sama dengan uji perorangan, tetapi yang menjadi sampelnya berbeda.

Sampel pada uji adalah 8 siswa untuk masing-masing kelas.

3.3.4.6 Revisi setelah Uji Kelompok Kecil

Setelah produk awal diujikan melalui uji kelompok kecil untuk mengetahui

kemenarikan model pembelajaran discovery learningpada kelompok kecil yang

dilakukan dengan pengisian angket pada sampel pada uji 8 siswa untuk masing-

masing kelas, yang terbagi menjadi 2 kelompok maka akan dilakukan revisi untuk

memperbaiki model pembelajaran discovery learningtersebut.

3.3.4.7 Uji Lapangan

Pada langkah ini, model pembelajaran discovery learninghasil revisi sebelumnya

diujikan kembali dengan subjek uji yang lebih luas dari sebelumnya. Subjek pada

uji ini adalah seluruh siswa kelas VIII di SMP N 1 Natar, SMP N 3 Natar dan

SMP YBL Natar. Sampel ujinya adalah kelas VIII di SMP N 1 Natar.Desain

eksperimen yang digunakan pada uji lapangan maupun pada uji perorangan dan

uji kelompok kecil adalah One-Group Pretest-Posttest Design,yang terdiri dari

satu kelompok eksperimen tanpa ada kelompok kontrol (Sugiyono, 2011:74).

Desain ini membandingkan nilai pretest (tes sebelum menggunakan model

pembelajaran discovery learning) dengan nilai posttest (tes sesudah menggunakan

model pembelajaran discovery learning). Desain eksperimen tersebut dapat dilihat

pada gambar berikut:
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Gambar 3.3 Desain Eksperimen One-Group Pretest-Posttest Design

Sumber: Setiadi (2006: 143)

Keterangan:
O1 : nilai pretest
X : perlakuan
O2 :   nilai posttest

3.4 Penyempurnaan Produk Utama

Setelah melewati langkah uji lapangan, produk utama disempurnakan sehingga

dihasilkan model pembelajaran discovery learning yang menarik, efektif, dan

efisien dalam penggunaannya pada proses pembelajaran. Selain produk utama,

dihasilkan juga produk pendukung berupa RPP yang menggunakan model

pembelajaran discovery learningdalam pelaksanaan pembelajarannya.

3.5   Variabel Penelitian

Berdasarkan judul penelitian “Pengembangan model pembelajaran discovery

learning”, maka variabel dalam penelitian pengembangan ini adalah model

pembelajaran discovery learning, efektifitas, efisiensi, dan kemenarikan.

Penggunaan variabel dalam penelitian ini untuk mengetahui suatu keadaan

tertentu dan diharapkan mendapatkan dampak atau akibat dari eksperimen. Dalam

hal ini, perlakuan yang diberikan adalah penggunaan LK model pembelajaran

discovery learning pada mata pelajaran PKn.

O X O
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3.6   Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

3.6.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep

secara singkat, jelas, dan tegas. Definisi konseptual pada penelitian ini meliputi

definisi konseptual kondisi dan potensi, definisi konseptual pengembangan

pembelajaran, definisi konseptual efektivitas model pembelajaran discovery

learning, definisi konseptual efisiensi model pembelajaran discovery learningdan

definisi konseptual daya tarikmodel pembelajaran discovery learningsebagai

berikut:

3.6.1.1 Kondisi dan Potensi

Kondisi dan potensi merupakan tentang bagaimana kondisi sekolah yang akan

dilakukan pengembangan model pembelajaran discoverylearningterbimbing dan

bagaimana potensi apabila model pembelajaran discoverylearningterbimbing

dikembangkan di sekolah tersebut.

3.6.1.2 Pengembangan Pembelajaran

Pengembangan pembelajaran dalam penelitian ini merupakan suatu proses yang

sistematik dalam desain, konstruksi, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi

sistem pembelajaran. Berdasarkan itu semua maka diperlukan sekurang-

kurangnya lima kriteria yang harus dipenuhi dalam model pembelajaran yaitu

mempunyai tujuan, keserasian dengan tujuan, sistematik, mempunyai kegiatan

evaluasi; dan menyenangkan.
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3.6.1.3 Efektivitas

Efektivitas pembelajaran pada penelitian ini menekankan pada tumbuhnya sikap

patriotik yang dimiliki oleh siswa. Ada 4 aspek penting yang dapat dipakai untuk

mempreskripsikan keefektifan pembelajaran yaitu : (1) kecermatan penguasaan

perilaku yang dipelajari atau sering disebut tingkat kesalahan, (2) kecepatan unjuk

kerja, (3) tingkat alih belajar (4) tingkat retensi.

3.6.1.4 Efisiensi

Efisiensi dalam penelitin ini adalah penggunaan yang efisien merefleksikan

bagaimana model pembelajaran discovery learningterbimbing digunakan untuk

memenuhi persyaratan keefektifan yang diberikan serta tumbuhnya sikap

patriotikyang optimal tidak membuang banyak waktu dalam proses pembelajaran.

3.6.1.5 Daya Tarik

Daya tarik pembelajaran dalam penelitain ini merupakah hasil dari pengukuran

kecenderungan siswa untuk tetap terus belajar dimana kualitas pembelajaran akan

mempengaruhitumbuhnya sikap patriotik siswa.

3.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri

spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Definisi operasional pada

penelitian ini meliputi definisi operasional kondisi dan potensi, definisi

operasional pengembangan pembelajaran, definisi operasional efektivitas model

pembelajaran discovery learning, definisi operasional efisiensi model
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pembelajaran discovery learning dan definisi operasional daya tarik model

pembelajaran discovery learning sebagai berikut:

3.6.2.1 Kondisi dan Potensi

Kondisi dan potensi yang akan diperoleh dalam penelitian ini menekankan pada

keadaan sekolah tempat peneliti melakukan penelitian yang dapat mempengaruhi

proses dan tumbuhnya sikap patriotik siswa.

3.6.2.2 Pengembangan Pembelajaran

Pengembangan pembelajaran yang akan diperoleh dalam penelitian ini merupakan

suatu proses yang sistematik yang dimulai dari desain pembelajaran discovery

learning, konstruksi, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi sistem

pembelajarandiscovery learning sehingga dapat menumbuhkan sikap patriotisme

di dalam diri siswa.

3.6.2.3 Efektivitas

Efektivitas dalam penelitian ini adalah mengacu pada hasil belajar dan penanaman

sikap patriotisme yang tumbuh dan melekat di dalam diri siswa yang dapat dilihat

melalui pengamatan dari guru PPKn dan BK.

3.6.2.4 Efisiensi

Efisiensi dalam penelitian ini adalah penggunaan yang efisien merefleksikan

bagaimana model pembelajaran discovery learning secara ekonomi digunakan

untuk menumbuhkan sikap patriotisme memenuhi persyaratan keefektifan yang
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diberikan berkaitan dengan hasil yang optimal dan tidak membuang banyak waktu

dalam proses pembelajaran.

3.6.2.5 Daya Tarik

Daya tarik dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran discovery

learning pada pembelajaran PPKn kelas VIII semester genap materi Sumpah

Pemuda dapat menumbuhkan sikap patriotisme sehingga dapat membiasakan

siswa bersikap patriotisme di sekolah.

3.7 Instrumen Penelitian

Penelitian pada tahap 1 suatu upaya menciptakan produk awal yang meliputi

kegiatan assesment kebutuhan: (1) menganalisis instruksional, (2) menganalisis

siswa dan konteksnya, serta (3) menulis tujuan belajar. Setelah produk awal ini

terbentuk maka dilanjutkan dengan langkah pengembangan dari produk awal

menjadi produk utama dan produk operasional. Dalam kegiatan ini peneliti

menggunakan angket untuk uji coba kelompok kecil, sedangkan untuk evaluasi

ahli instrumen yang digunakan adalah lembar penilaian dari validasi ahli.

Pedoman hasil angket digunakan untuk mengumpulkan data dari evaluasi ahli

materi, ahli desain pembelajaran, dan ahli media pembelajaran. Instrumen ini akan

digunakan pada uji coba awal. Beberapa aspek yang diamati untuk dijadikan

indikator adalah :

1. Kriteria pembelajaran (instructional criteria)

2. Kriteria materi (material review), yang mencakup isi (content), materi dan

aktvitas belajar.
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3. Kriteria penampilan (presentation kriteria) yang mencakup desain antar

muka, kualitas dan penggunaan media serta interaktivitas media (Lee &

Owen, 2008:367). Aspek-aspek yang akan diamati dikembangkan dalam

bentuk instrument dengan kisi-kisi pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Kisi–kisi InstrumenAhli Desain

No.
Aspek yang di

Evaluasi Indikator
Jumlah
Butir

Jenis
Instrument

1. Aspek
Pembelajaran

Kejelasan tujuan pembelajaran/
indikator (realistis dan terukur)

1 Angket

Relevansi indikator dengan
kurikulum / SK / KD

1

Sistematika materi (runut dan logis) 1
Kejelasan uraian materi 2
Relevansi dan konsisten alat evaluasi 5
Pemberian umpan balik terhadap
hasil evalluasi

1

Penggunaan bahasa yang baik dan
benar

1

Penumbuhan motivasi belajar 1
memungkinkan siswa belajar secara
mandiri 1

Jumlah Total 15

Tabel 3.2  Kisi-kisi Instrumen Ahli Media

No.
Aspek yang
dievaluasi Indikator

Jumlah
Butir

Jenis
Instrumen

1. Aspek
tampilan dan
peran media

Kemenarikan media 1 Angket
Interaktifitas antar siswa 5
Peran media dalam proses
pembelajaran

4

Jumlah Total 10

Tabel 3.3  Kisi-kisi InstrumenAhli Materi

No.
Aspek yang
dievaluasi Indikator

Jumlah
Butir

Jenis
Instrumen

1. Materi
Pendidikan

Desain materi pembelajaran dengan
model pembelajaran discovery learning

3 Angket
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No. Aspek yang
dievaluasi

Indikator Jumlah
Butir

Jenis
Instrumen

Kewarganegar
aan

Isi materi pembelajaran dengan model
pembelajaran discovery learning

8

Peran model pembelajaran dalam proses
kegiatan belajar

3

Penggunaan Bahasa 1
Jumlah 15

3.8 Validitas dan Reabilitas

3.8.1   Validitas Instrumen

3.8.1.1 Validitas Instrumen Uji Coba

Validitas instrumen digunakan sebagai alat ukur model pembelajaran discovery

learning, terlebih dahulu diuji validitasnya kepada responden di luar subjek uji

coba. Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat dengan tepat

mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, validitas berkaitan dengan

ketepatan dengan alat ukur. Instrumen yang valid akan menghasilkan data yang

valid.Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas isi. Validitas

isi adalah sejauh mana kelayakan suatu tes sebagai sampel dari domain item yang

hendak diukur. Dalam pengujian validitas digunakan validitas logis. Penilaian ini

bersifat kualitatif dan judgement serta dilakukan oleh panel expert, bukan oleh

penulis atau perancang tes itu sendiri. Inilah prosedur yang menghasilkan validitas

logis. Seberapa tinggi kesepakatan antara experts yang dilakukan penilaian

kelayakan suatu item akan dapat diestimasi dan dikuantifikasikan, kemudian

statistiknya dijadikan indikator validitas isi item dan validitas isi tes. Hasil

pengujian validitas soal pretest dan postest sebagai berikut:
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3.8.2 Reabilitas Instrumen

Instrumen tes dikatakan reliable (dapat dipercaya) jika memberikan hasil yang

tetap atau konsisten apabila diteskan berkali-kali. Jika kepada responden diberikan

tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap responden akan tetap

berada dalam urutan yang sama dalam kelompoknya.Uji reliabilitas yang

dilakukan menggunakan program komputer dengan melihat pada nilai Cronbach’s

Alpha berarti item soal tersebut reliabel. Pada program ini digunakan metode

Cronbach’s Alpha yang diukur berdasarkan skala Cronbach’s Alpha0 sampai 1.

Menurut Nunnanly (dalam Gulo 2012: 26), suatu konstruk atau variabel dikatakan

reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alphalebih dari 0,60.

3.9 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian pengembangan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebutuhan akan model pembelajaran discovery learning,

peneliti menggunakan angket kebutuhan model pembelajaran discovery

learning yang ditujukan kepada siswadan guru.

2. Proses pengembangan model pembelajaran discovery learningpeneliti

menggunakan model Borg dan Gall.

3. Untuk memperoleh data efektifitas penggunaan model pembelajaran

discovery learning, akan digunakan soal pretest dan posttest. Kisi-kisi soal,

soal pretest dan posttest, dan hasil uji lapangan dapat dilihat pada lampiran.

4. Untuk memperoleh data efisiensi penggunaan model pembelajaran discovery

learning, akan digunakan perbandingan waktu sebelum dan setelah

penggunaan model pembelajaran discovery learning.
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5. Untuk memperoleh data kemenarikan model pembelajaran discovery

learning, akan digunakan angket kemenarikan.

3.10 Teknik Analisis Data

3.10.1 Analisis Data Kuantitatif

3.10.1.1 Efektifitas

Efektifitas diperoleh dengan menganalisis data kuantitatif dari nilai pretest dan

posttest. Nilai pretest dan posttest kemudian diuji menggunakan One-Sample

Kolmogorov-Smirnov Testuntuk mengetahui apakah data terdistribusi normal.

Setelah terdistribusi normal, data nilai pretest dan posttest diuji menggunakan

Paired Samples T-Test untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai pretest

(sebelum menggunakan model pembelajaran discovery learning) dengan nilai

posttest (setelah menggunakan model pembelajaran discovery

learning).Efektifitas penggunaan model pembelajaran discovery learning dilihat

dari besarnya rata-rata gain ternormalisasi. Tingkat efektifitas berdasarkan rata-

rata nilai gain ternormalisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.4 Nilai Rata-rata Gain Ternormalisasi dan Klasifikasinya

Rata-rata Gain
Ternormalisasi

Klasifikasi Tingkat Efektifitas〈g〉 ≥ 0,70 Tinggi Efektif0,30 ≤ 〈g〉 < 0,70 Sedang Cukup Efektif〈g〉 < 0,30 Rendah Kurang Efektif

Besar rata-rata gain ternormalisasi dihitung dengan persamaan berikut:

〈g〉 = 〈S 〉 − 〈S 〉S − S
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Keterangan:〈g〉 = gain ternormalisasi〈S 〉 = nilai〈S 〉 = nilaiS = nilai maksimum
2.10.1.2 Efisiensi

Analisis efisiensi penggunaan model pembelajaran discovery learning difokuskan

pada aspek waktu dengan membandingkan antara waktu yang diperlukan dengan

waktu yang digunakan dalam pembelajaran sehingga diperoleh rasio dari hasil

perbandingan tersebut. Adapun persamaan untuk menghitung efisiensi adalah:

Efisiensi pembelajaran = waktu yang diperlukanwaktu yang dipergunakan
Tingkat efisiensi berdasarkan rasio waktu yang diperlukan terhadap waktu yang

dipergunakan dapat dilihat pada di bawah ini:

Tabel 3.5 Nilai Efisiensi dan Klasifikasinya

Nilai Efisiensi Klasifikasi Tingkat Efisiensi

> 1 Tinggi Efisien
= 1 Sedang Cukup Efisiensi
< 1 Rendah Kurang Efisiensi

3.10.2 Analisis Data Kualitatif

3.10.2.1 Kemenarikan

Data kualitatif diperoleh dari sebaran angket untuk mengetahui kemenarikan

model pembelajaran discovery learning. Kualitas daya tarik dapat dilihat dari
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aspek kemenarikan dan kemudahan penggunaan yang ditetapkan dengan indikator

dengan rentang presentase:

1. sangat menarik (90%-100%)

2. menarik (70%-89%)

3. cukup menarik (50%-69%)

4. kurang menarik (0%-49%).

Adapun presentase diperoleh dari persamaan:

Presentase = skor yang diperolehskor total x 100%
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

 

5.1   Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa:  

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran PPKn kurang 

bervariasi dan belum dapat menumbuhkan sikap patriotik dalam diri siswa 

melalui materi sumpah pemuda, oleh karena itu SMP di Kecamatan Natar 

berpotensi untuk pengembangan model pembelajaran discovery learning. 

Hal ini berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap 

pengembangan model pembelajaran discovery learning.  

2. Proses pembelajaran discovery learning dilakukan dengan cara guru 

menyajikan informasi awal kepada siswa sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai di kelas melalui video "Sumpah Pemuda". Setelah siswa menonton 

video yang menggambarkan sikap patriotisme yang ditunjukkan oleh 

pahlawan siswa diminta untuk mengaplikasikan sikap patriot yang dimiliki 

pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan tersebut guru lakukan 

dengan menggunakan teori pembiasaan sikap yaitu mengarahkan siswa 

untuk dapat menerima informasi yang diberikan oleh guru dengan baik, 

kemudian guru meminta siswa untuk merespon apa yang diperintahkan, 

kemudian siswa diarahkan untuk menghargai pendapat teman atau pendapat 
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orang lain terkait apa yang telah siswa hasilkan dalam diskusi, yang terakhir 

guru mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab terhadap hasil diskusi 

yang telah siswa lakukan. 

3. Pengembangan model pembelajaran discovery learning adalah merumuskan 

pertannyaan, merencanakan, mengumpulkan dan menganalisis data, 

menarik kesimpulan dan mengaplikasikan serta tindak lanjut dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Pengujian efektifitas dengan melihat rata-rata hasil nilai yang diperoleh 

siswa yaitu kelas kontrol 0,151 dan kelas eksperimen 0,001. Ternyata thitung 

kelas eksperimen < t0,95(50) maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa rata-rata 

hasil tes formatif pada siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran discovery learning lebih besar dibandingkan dengan rata-rata 

hasil tes formatif pada siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional 

dengan rata-rata sebesar 20%. 

5. Pengujian efisiensi dilaksanakan dengan melihat waktu pembelajaran yang 

dilakukan, dilihat dari perbandingan waktu yang disediakan dan waktu yang 

digunakan siswa dalam pembelajaran hingga tuntas. Pada kelas perlakuan 

didapatkan rasio perbandingan waktu sebesar 1,00 sedangkan pada kelas 

kontrol rasionya adalah 0,67. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran PPKn materi sumpah pemuda SMP kelas VIII menggunakan 

model pembelajaran discovery learning memiliki efisiensi berupa 

penghematan waktu lebih besar dibandingkan dengan pembelajaran yang 

tidak menggunakan model pembelajaran discovery learning. 
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6. Pengujian kemenarikan terhadap pengembangan model discovery learning 

dilakukan pada tiga (3) sekolah yaitu SMP N 1 Natar, SMP Swadhipa Natar 

dan SMP YBL Natar, dilakukan dengan pengisian angket. Dari hasil 

perhitungan untuk aspek kemenarikan didapatkan dari hasil persentase sikap 

siswa representasi kemenarikan terhadap model discovery learning dan 

produk yang dikembangkan adalah 83,26%. Sesuai dengan kriteria 

persentase dan klasifikasi kemenarikan dan kemudahan penggunaan model 

discovery learning, maka hasil persentase yang diperoleh termasuk kategori 

menarik, yaitu antara 70 %  -  89 %. Maka dapat disimpulkan bahwa sikap 

siswa terhadap daya tarik model pembelajaran discovery learning yang telah 

di terapkan dalam kelas eksperimen memiliki dampak positif terhadap 

perubahan sikap patriotik siswa. 

 

5.2    Implikasi  

 

5.2.1  Secara Teoritis  

 

Penelitian pengembangan model pembelajaran ini, mengacu pada definisi 

teknologi pendidikan sebagai studi dan etika praktek untuk memfasilitasi 

pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan 

mengelola proses dan sumber daya teknologi yang sesuai dan definisi model 

penelitian dan pengembangan, sebagai suatu penelitian sistematis pada proses 

desain, pengembangan dan evaluasi dengan tujuan membangun sebuah dasar 

empiris untuk penciptaan produk-produk pembelajaran, seharusnya menjadi 

prioritas utama para peneliti di bidang teknologi pendidikan untuk dapat 
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memfasilitasi belajar, meningkatkan kinerja dan memecahkan masalah-masalah 

belajar. 

5.2.2  Secara Praktis  

 

Produk pembelajaran yang baik harus memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, dan 

daya tarik. Efektifitas berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, efisiensi 

berkaitan dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tersebut, dan daya tarik berkaitan dengan bagaimana memotivasi 

siswa untuk tetap pada tugas belajarnya. Oleh karena itu, pengembangan suatu 

produk pembelajaran harus didasarkan pada hasil analisis kebutuhan sehingga 

produk yang akan dikembangkan benar-benar relevan dengan tujuan pembelajaran 

yang ditetapkan dan relevan dengan karakteristik siswa yang menjadi sasaran 

kegiatan pembelajaran.   

 

5.3  Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan digunakan  saran sebagai berikut:  

1. Bagi sekolah, model pembelajaran dapat dipergunakan sebagai alternatif 

pembelajaran untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi pembelajaran dan 

mampu memotivasi siswa untuk tetap terlibat pada tugas belajar baik pada 

mata pelajaran PPKn maupun mata pelajaran lainnya.  

2. Bagi guru-guru mata pelajaran PPKn di SMP, dapat menggunakan model 

pembelajaran discovery learning dalam proses pembelajarannya untuk 

menumbuhkan sikap patriotik siswa. Karena model pembelajaran discovery 

learning guru dapat memberikan informasi awal kepada siswa sebelum 
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kegiatan pembelajaran dimulai di kelas melalui cerita atau video yang dapat 

ditonton oleh siswa. Dengan demikian siswa telah memiliki pengetahuan 

awal sebelum pembelajaran dimulai, sehingga dengan itu semua kegiatan 

pembelajaran di kelas lebih komunikatif. 

3. Bagi siswa, diharapkan cara belajar siswa menjadi lebih baik dan mampu 

belajar secara maksimal dengan menggunakan model pembelajaran 

discovery learning sebagai media yang efektif, efesien, dan mampu 

memberikan daya tarik. Sehingga memungkinkan siswa untuk terlibat 

secara aktif dalam menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip untuk 

memecahkan masalah, mampu membangkitkan keingintahuan, dan 

memotivasi siswa untuk tetap semangat untuk belajar. 

4. Bagi peneliti lain agar dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut atau 

peneliti lain pada waktu yang akan datang menghasilkan temuan yang lebih 

baik dan sempurna agar dapat menyumbangkan keragaman ilmu khususnya 

pada ranah teknologi pendidikan. 
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