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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nilai merupakan alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara

pelaksanaan atau keadaan akhir lebih disukai secara sosial dibandingkan cara

pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan.1 Dengan demikian nilai

memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang idividu

mengenai hal-hal yang benar, baik, atau di inginkan.

Nilai demokrasi merupakan salah satu dari nilai-nilai dalam pendidikan

budaya karakter bangsa yang perlu ditanamkan dan dikembangkan kepada

siswa di sekolah.2 Nilai demokrasi siswa dapat diupayakan melalui proses

pembelajaran yang baik, dengan adanya pembelajaran yang baik maka akan

menghasilkan tingkat pemahaman yang mendalam bagi siswa mengenai

pentingnya menghargai, cara bersikap, dan bertindak dalam menjalankan

kewajiban dirinya dan orang lain.3

Peran guru dalam nilai demokrasi yaitu mengarahkan siswa untuk dapat

bertanggung jawab mengenai tugas yang dibebankan kepada peserta didik

tersebut.4 Nilai demokrasi adalah pandangan hidup yang mengutamakan

persamaan hak dan kewajiban, menghargai kebebasan berpendapat,

1 Syarif Hidayat, Teori dan Prinsip Pendidikan, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, hal. 67
2 Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis, Yogyakarta: Gava Media, 2015,

hal. 89
3 Arief S. Sadiman, Demokrasi Ekonomi, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 35
4 Dardji Darmodiharjo, Pendidikan Nasional, Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 70
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memahami dan menyadari keanekaragaman lingkungan sekolah, serta

perlakuan yang sama bagi semua siswa.5

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai

demokrasi secara individu hendaknya dimaknai sebagai cermin perilaku

hidup sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan bertindak. Nilai

yang dikemukakan diatas sesuai dengan apa yang menjadi nilai demokrasi

dan perilaku yang ditanamkan pada siswa dalam proses pembelajaran.

Nilai demokrasi juga dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa manusia

adalah mahluk dengan berbagai nilai demokrasi, dalam kerangka besar

manusia mempunyai nilai demokrasi yang berbeda-beda, yang dijelaskan

dalam Al-Qur’an surah As-Syam:8-10 :

{٨}فَأَْلھََمھَافُُجوَرھَاَوتَْقَواھَا

{٩}قَْدأَْفلََحَمْنَزكَّاھَا

{١٠}َوقَْدَخابََمْنَدسَّاھَا
Artinya: “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kejahatan

dan ketakwaannya [8]. Sesungguhnya beruntunglah orang yang

mensucikan jiwa itu [9]. Dan sesungguhnya merugilah orang yang

mengotorinya [10]. ”(Q.S. As –Syam:8–10). 6

5 Ahmad Marimba, Pendidikan Demokrasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 56
6Al-Hafizh ‘Imaduddin Abu Al Fida’ Ismail Ibnu Katsir.Tafsir Juz ‘Amma. Jakarta: Pustaka

Azzam. 2011. hal. 216.
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Ayat diatas menunjukan bahwa secara garis besar manusia

memiliki nilai demokrasi yang berbeda-beda dalam setiap individu dan

lingkungan nya, yaitu nilai demokrasi baik dan nilai demokrasi buruk

(perilaku positif dan negatif) yang akan mempengaruhi cara bersikap

seseorang kepada dirinya dan orang sekitar di lingkungan nya.

Adapun indikator nilai demokrasi siswa didalam kelas adalah sebagai

berikut :

1. Mengambil keputusan kelas secara bersama melalui musyawarah dan

mufakat.

2. Pemilihan kepengurusan kelas secara terbuka.

3. Seluruh produk kebijakan melalui musyawarah dan mufakat.

4. Mengimplementasikan model – model pembelajaran yang dialogis dan

interaktif.7

Nilai demokrasi pada proses pembelajaran ekonomi di Sekolah

Menengah Plus Bina Bangsa Pekanbaru sudah dilaksanakan, tetapi bisa di

katakan belum maksimal, karena masih banyak siswa yang belum

mencerminkan sikap demokrasi dalam proses pembelajaran ekonomi. Hal ini

di buktikan dengan gejala–gejala yang ditemukan bertentangan dengan

indikator nilai demokrasi sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang mengambil keputusan sendiri dalam hal diskusi

tanpa melalui musyawarah dan mufakat.

2. Masih ada siswa yang memilih ketua kelompok diskusi secara tertutup.

7 Drs. H. Zainal Aqib dan Ahmad Amrullah, Pedoman Pendidikan Budaya dan Karakter
Bangsa, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), hal. 72
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3. Masih ada siswa yang tidak mau menentukan kebijakan kelas melalui

musyawarah dan mufakat.

4. Masih ada siswa yang sulit menerapkan pembelajaran yang dialogis dan

interaktif.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk meneliti

permasalahan yang terkait dengan gejala yang ditemukan di Sekolah

Menengah Atas Plus Bina Bangsa Pekanbaru dengan judul “Analisis Nilai

Demokrasi Siswa dalam Proses Pembelajaran Ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Plus Bina Bangsa Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

1. Nilai Demokrasi

Menurut Dede Rosyada, nilai demokrasi merupakan salah satu dari

nilai-nilai dalam pendidikan budaya karakter bangsa yang perlu

ditanamkan dan dikembangkan kepada siswa di sekolah.8

Pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai demokrasi adalah

nilai yang terkandung didalam diri seseorang yang mencerminkan sikap

dan berperilaku dalam menerima pendapat orang lain.

8 Dede Rosyada, Loc. Cit., hal. 89
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah di uraikan pada latar belakang dan

identifikasi masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

Bagaimanakah Analisis Nilai Demokrasi Siswa dalam Proses Pembelajaran

Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Plus Bina Bangsa Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilaksanakan Penelitian ini adalah untuk

mengetahui Analisis Nilai Demokrasi Siswa dalam Proses Pembelajaran

Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Plus Bina Bangsa Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai

berikut diantara :

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu

pengetahuan dan pendidikan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk

penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, dengan meneliti nilai demokrasi maka akan dapat

menambah wawasan pemahaman yang lebih tentang pentingnya ilai

demokrasi pada siswa dalam proses pembelajaran ekonomi.
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2. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan sebagai

bahan masukan dalam meningkatkan berbagai hal untuk

mengoptimalkan pelaksanan pembelajaran dan mengaplikasi dengan

efektif.

3. Penelitian ini dapat memperkaya kepemilikan kepustakaan

pendidikan pengetahuan sosial dalam jurusan pendidikan ekonomi di

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


