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BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Nilai Demokrasi

1. Pengertian Nilai Demokrasi

Nilai (Value) adalah suatu standart perilaku yang telah diyakini dan

secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standart

perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, dan

demokratis).9

Nilai demokrasi merupakan sikap toleransi, menghormati

perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman

dilingkungan sekolah, mampu mengendalikan diri sehingga tidak

mengangu orang lain, kebersamaan, percaya diri tidak mengantungkan diri

pada orang lain dan mematuhi perutaran yang berlaku disekolah.10

Menurut Saiful Arif, nilai demokrasi merupakan sebuah pandangan

hidup yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu saja tetapi

juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, sekolah,

maupun dalam masyarakat.11

Nilai demokrasi adalah pandangan hidup yang mengutamakan

persamaan hak dan kewajiban, menghargai kebebasan berpendapat,

9 Zamroni, Pendidikan Pancasila, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 34
10 Nurul Zuriah, Nilai-nilai Karakter Bangsa, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 45
11 Syaiful Arif, Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012, hal. 7

7
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memahami dan menyadari keanekaragaman lingkungan sekolah, serta

perlakuan yang sama bagi semua siswa.12

Nilai demokrasi adalah nilai yang harus dijunjung tinggi dalam

kehidupan berdemokrasi sebgai makhluk sosial dalam menyelesaikan

setiap persoalan yang timbul dilingkungan tersebut.13

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai

demokrasi adalah sebuah gagasan atau pandangan hidup yang

mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, menghargai kebebasan

berpendapat, memahami dan menyadari keananekaragaman dalam

lingkungan sekolah, serta perlakuan yang sama bagi semua siswa.

2. Indikator-indikator nilai demokrasi

Menurut Hendri B Mayo, mengemukakan nilai dalam demokrasi, yaitu :

1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga

2. Menjamain terselengaranya perubahan secara damai dalam suatu

masyarakat yang sedang berubah.

3. Menyelengarakan pergantian pemimpin secara teratur.

4. Mengakui serta mengangap wajar adanya keanekaragaman (diversity).

5. Menjamin tegaknya keadilan.14

12 Ahmad Marimba, Op. Cit., hal. 45
13 Suseno, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2013, hal. 67
14 Hendri B Mayo, Nilai Demokrasi, Bandung: PT. Bumi Aksara, 2012, hal. 87
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Menurut Maswadi Rauf, mengemukakan nilai dalam demokrasi,

adalah sebagai berikut:

1. Interaksi dan komunikasi yang lancar antara guru, siswa, dan orang

dilingkungan sekolah.

2. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.

3. Memberikan usul, saran, dan pesan kepada pihak sekolah.

4. Mengahadiri acara yang diadakan sekolah.

5. Saling menghargai pendapat orang lain.15

Menurut Zainal Aqib dan Ahmad Amrullah, nilai dalam demokrasi

adalah sebagai berikut:

1. Mengambil keputusan kelas secara bersama melalui musyawarah dan

mufakat.

2. Pemilihan ketua kelas secara terbuka.

3. Seluruh produk memiliki musyawarah dan mufakat.

4. Mengimplementasikan model-model pembelajaran dialogis dan

interaktif.16

Menurut Notonagoro, nilai dalam demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan bersama.

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu

lingkungan yang sedang berubah.

15 Maswadi Rauf, Dasar-dasar ilmu pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014,
hal. 19

16 Zainal Aqib, Op. Cit., hal. 72
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3. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman

4. Menjamin tegaknya keadilan. 17

Menurut Andi Rahman Alamsyah,  nilai dalam demokrasi yaitu:

1. Memberikan kebebasan dalam hal yang diinginkan sesuai dengan

norma dan etika yang berlaku.

2. Memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat.

3. Saling menghargai terhadap sesama.18

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai dalam demokrasi

didalam sebuah lingkungan sekolah maupun masyarakat tidak secara

langsung ditanamkan pada diri seseorang tersebut, melainkan melalui

tahap demi tahapan.

3. Manfaat Nilai Demokrasi

Menurut Ngalim Purwanto, mengemukakan manfaat nilai demokrasi adalah

sebagai berikut :

a. Membuat siswa memiliki rasa tanggung jawab.

b. Kerjasama  antar sesama untuk mendapatkan tujuan yang di inginkan.

c. Meningkatkan rasa empati sesama siswa.

d. Terbangunnya nilai demokrasi yang baik antar siswa.

e. Rela berbakti untuk kepentingan sesama dan kesejahteraan bersama. 19

17 Notonagoro, Demokrasi Pancasila, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 9
18 Andi Rahman Alamsyah, Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat, Bandung: PT. Bumi

Aksara, 2014, hal. 77
19 Ngalim Purwanto ,Desaian Pembelajaran Demokratis (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2012), hal. 23
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Menurut Zainal Arifin, berpendapat manfaat nilai demokrasi adalah sebagai

berikut:

a. Menjunjung tinggi harkat dan martabat antar sesama siswa.

b. Menghormati dan melindungi antar sesama siswa.

c. Memahami kewajiban diri sendiri.

d. Menciptakan komunikasi yang aktif.

e. Memberikan kesejahteraan bersama. 20

Manfaat nilai demokrasi, yaitu:

a. Kesetaraan sebagai siswa di sekolah.

b. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama.

c. Meningkatkan kerjasama sesama siswa.

d. Mengembangkan daya piker siswa.

e. Menjadikan diri lebih toleransi terhadap sesama. 21

Menurut pendapat Kunandar, mengemukakan manfaat nilai demokrasi

adalah sebagai berikut:

a. Rasa hormat terhadap harkat sesama siswa.

b. Meningkatkan rasa empati sesama siswa.

c. Setiap siswa memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat.

d. Mempererat hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

e. Interaksi sosial menjadi lebih baik. 22

20 Zainal Arifin, Demokratis Pembelajaran, (Bandung: Rosda Karya, 2014), hal. 4-5.
21 S. Eko Putro Widoyoko, Demokrasi atau Syura (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),

hal. 19-20.
22 Kunandar,Paradigma Pendidikan Demokratis (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 66.
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Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat nilai demokrasi

terhadap siswa dapat mempererat persaudaran antar siswa tanpa

memandang status sosial. Dalam pendidikan nilai demokrasi yang

ditanamkan adalah tidak memandang perbedaan antara satu dengan yang

lainnya baik itu hubungan antara siswa dengan siswa atau hubungan siswa

dengan gurunya seperti sikap saling menghargai dan menghormati.

4. Tujuan Nilai Demokrasi

Menurut Imas Kurniasih dan Berlin Sani, mengemukakan tujuan nilai

demokrasi adalah sebagai berikut :

a. Mendidik siswa dan mengantarkan mereka menuju kedewasaan.

b. Memberikan kepercayaan kepada siswa untuk dapat menyelesaikan

berbagai persoalan disekolah.

c. Memberikan keterampilan intelekual, keterampilan pribadi dan sosial.

d. Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. 23

Menurut pendapat Hamid Darmadi, tujuan nilai demokrasi yaitu :

a. Memberikan kebebasan bagi siswa untuk memilih dan mengemukakan

pendapatnya dalam bermusyawarah.

b. Keterbukaan ide dan gagasan, sehingga semua siswa bisa menerima

informasi seoptimal mungkin.

c. Mencegah terjadinya perselisihan antar siswa.

d. Mengurangi konflik yang terjadi antar siswa. 24

23 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Demokrasi Ekonomi (Jakarta: Kata Pena, 2016), hal.

31.
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Menurut Pendapat Muhammad Fathurrohman, tujuan nilai demokrasi

adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya kerja sama dan terhindar dari pertikaian sesama siswa.

b. Menerima pendapat orang lain yang berseberangan dengan pendapat

kita.

c. Merunding bersama-sama untuk dapat menyelesaikan masalah sekolah

atau tugas.

d. Menjunjung tinggi sikap jujur dan pikiran yang sehat. 25

Menurut Elis Ratnawulan dan Rusdiana, mengemukakan tujuan  nilai

demokrasi adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi antar siswa  terjalin lebih intens

b. Kerjasama dan gotong royong dapat meningkatkan solidaritas sesama

siswa.

c. Mengurangi pertikaian dan masalah diantara sesama siswa.26

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan nilai demokrasi

yaitu mendidik siswa-siswa dan mengantarkan mereka menuju tahap

kedewasaan, agar mereka dapat bersikap mandiri baik itu dalam cara

berfikir maupun berinteraksi dengan lingkungannya sehingga siswa-siswa

tersebut dapat menyesuaikan diri dengan keadaan atau tempat mereka

berada.

24 Hamid Darmadi, Partisipasi dan Demokrasi (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 78.
25 Muhammad Fathurrohman, Islam dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),

hal. 56.
26 Elis Ratnawulan dan Rusdiana, Demokrasi dan Hak Azazi Manusia, (Jakarta: Rajawali

Pers, 2015), hal. 99
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5. Fungsi Nilai Demokrasi

Menurut Oemar Juhan, mengemukakan fungsi nilai demokrasi adalah

sebagai berikut :

1. Membuat siswa aktif berpartisipasi didalam setiap kegiatan disekolah.

2. Membuat siswa aktif dalam kerjasama dalam lingkungan sekolah

3. Membuat siswa bertanggungjawab dengan tugas masing-masing.

4. Menumbuhkan semangat dan persaudaraan antar siswa dan guru.

5. Meningkatkan kualitas siswa disekolah. 27

Fungsi nilai demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan rasa sosial antar sesama siswa

2. Membangun pribadi yang peduli terhadap sesama lingkungan.

3. Membangun dan mengembangkan potensi siswa.

4. Membentuk karakter dan integritas yang bermakna dalam kehidupan.28

Menurut Dirman dan Juarsih, mengemukakan fungsi nilai demokrasi adalah

sebagai berikut :

1. Menciptakan rasa tangung jawab terhadap diri sendiri.

2. Menciptakan hubungan positif dilingkungan sekolah.

3. Menegakan dan mematuhi peraturan di lingkungan sekolah.

4. Menegakan perdamaian apabila terdapat perselisihan di sekolah.29

27 Oemar  Juhan, Teori-teori Demokrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal.17
28 Sumadi Suryabrata, Desain Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), hal. 40
29 Dirman dan Juarsih, Inovasi Model Pembelajaran Demokratis (Jakarta: Rineka Cipta,

2014), hal. 22
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Menurut A. Muri Yusuf, berpendapat fungsi nilai demokrasi yaitu :

1. Mewujudkan kerja sama siswa agar terhindar dari pertikain sesama

siswa.

2. Menciptakan rasa tanggung jawab siswa.

3. Menjamin keikutsertaan siswa dalam lingkungan sekolah.30

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi nilai demokrasi

adalah menolong dan menciptkan siswa-siswa yang peduli terhadap antar

sesama dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah yang sesuai dengan nilai

demokrasi tersebut, serta memberikan kepercayaan kepada siswa bahwa

setiap permasalahan yang ada dapat di selesaikan dengan cara

bermusyawarah sehingga tercapai maksud dan tujuan bersama dan tidak

mengedepakan kepentingan pribadi.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai demokrasi

Menurut Nur Irwanto dan Yusuf Suryana, mengemukakan faktor-faktor

yang mempengaruhi nilai demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya tingkat kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah.

2. Adanya kualitas pemahaman demokrasi siswa di sekolah.

3. Adanya partisipasi siswa di lingkungan sekolah.

4. Adanya toleransi antar siswa di sekolah.31

30 A. Muri Yusuf, Demokrasi Pendidikan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 88-
89.

31 Nur Irwanto dan Yusuf Suryana, Demokrasi di indonesia Teori dan Praktik (Surabaya:
Genta Group Production, 2016), hal. 40.
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Menurut Sunarti dan Selly Rahmawati, faktor-faktor yang mempengaruhi

nilai demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Berperan aktif dalam seluruh komponen siswa dalam menenntukan

sasaran yang diinginkan.

2. Memiliki karakter siswa yang baik.

3. Adanya potensi yang baik untuk dikembangkan.32

Menurut Amirono, berpendapat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai

demokrasi yaitu :

1. Memiliki sikap peduli dalam semua kegiatan sekolah.

2. Memiliki sikap bijak dalam mengambil keputusan.

3. Memilik kemampuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan

baik.33

Menurut Muhibbin Syah, mengemukakan faktor-faktor yang

mempengaruhi nilai demokrasi yaitu :

1. Tingginya inisiatif kebijakan siswa.

2. Tumbuhnya sikap berpartisipasi siswa.

3. Perkembangan inovasi, baru dalam semua aspek.34

32 Sunarti dan Selly Rahmawati, Demokrasi (Yogyakarta: CV Andi, 2014), hal. 16.
33 Amirono, Pembelajaran dan Standar Proses Berkarakter (Yogyakarta: Penerbit Gava

Media, 2016), hal. 16.
34 Muhibbin Syah, Demokrasi Pancasila (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2010), hal.180
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Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi nilai demokrasi adalah dengan adanya kepedulian terhadap

pendidikan yang turut menunjang peningkatan kualitas belajar siswa dan

dapat memahami adanya perbedaan dilingkungan sekolah. Faktor-faktor

dalam nilai demokrasi dapat menjadi penentu keberhasilan dan kualitas

demokrasi disekolah.

2. Pembelajaran Ekonomi

a. Pengertian Pembelajaran

Menurut Syaiful Sagala dalam Ramayulis, pembelajaran adalah

membelajarkan siswa menggunakan aza pendidikan maupun teori

belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan

belajardilakukan oleh peserta didik. Menurut Corey dalam Ramayulis,

pembelajaran adalah  suatu proses dimana lingkungan seseorang secara

disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah

laku dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi

tertentu.35

Pembelajaran menurut Oemar Malik dalam Abdul Majid,

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi,

material, fasilitas, perlengkapan, prosedur, yang saling mempengaruhi

dalam mencapai tujuan pembelajaran.

35Ramayulis , Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), hal. 46
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Pembelajaran menurut Gagne dan Brigga dalam Abdul Majid

adalah rangkaian peristiwa (events) yang mempengaruhi

pembelajaran sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan

mudah.36

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah interaksi

pendidik dengan peserta didik untuk memperoleh suatu perubahan

yang didalamnya meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas,

perlengkapan prosedur, yang saling mempengaruhi dalam mencapai

tujuan pembelajaran sehingga proses belajar dapat berlangsung

dengan mudah.

b. Pengertian Ekonomi

Ekonomi berasal dari bahasa latin yaitu oikonomia yang terdiri

dari dua akar kata yaitu: oikos artinya rumah tangga dan nomos

artinya mengatur. Jadi arti dari oikonomia adalah mengatur rumah

tangga. Pengertian ini bukan hanya sebatas mengatur suatu rumah

tangga saja tetapi juga mengatur perekonomian suatu Negara dan

bangsa secara keseluruhan.37

Menurut Nurasmawi dan Akmal Ilmu ekonomi merupakan

salah satu dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang juga mengalami

pertumbuhan dan perkembangan sebagaimana tumbuh dan

36 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013), hal. 4.
37 Nurasmawi dan Akmal, Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial (Pekanbaru: Yayasan

Pusaka Riau, 2011), hal. 64-65.
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berkembangnya disiplin ilmu-ilmu social lainnya, seperti sejarah,

politik, sosiologi, antropologi, dan geografi.38

Berdasarkan dari beberapa pengertian ekonomi diatas dapat

disimpulkan bahwa pengertian ilmu ekonomi merupakan ilmu yang

mempelajari bagaimana perilaku manusia dalam membuat pilihan

untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya

yang terbatas dari berbagai alternatif.

c. Tujuan mata pelajaran ekonomi

Mata pelajaran ekonomi bertujuan agar siswa memiliki

kemampuan sebagai berikut:

1) Memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengaitkan peristiwa

dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-sehari, terutama

yang terjadi dilingkungan individu, rumah tangga, masyarakat dan

Negara.

2) Menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi

yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi.

3) Membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggung jawab dengan

memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi,

manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri,

rumah tangga, masyarakat, dan negara.

4) Membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai-nilai

sosail ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala

nasional maupun internasional.39

38 Ibid., h.64.
39 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Materi Pelatihan Guru Implementasi

Kurikulum 2013 (Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Kebudayaan, 2014), h.20.
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Dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran ekonomi yang

diberikan kepada siswa disebuah lembaga pendidikan yaitu sekolah,

bertujuan untuk menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan yang

tinggi, baik dalam bidang kognitif, efektif, dan psikomotor. Selain itu,

ilmu yang dipelajari diharapkan dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri

maupun orang lain dalam menjalankan kehidupan sehari-sehari.

d. Materi APBN dan APBD

1. Pengertian APBN dan APBD

APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, yaitu suatu daftar yang berisi rencana penerimaan

dan pengeluaran negara Indonesia dalam jangka waktu satu tahun

(dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember). APBN terdiri

atas dua sisi (pos), yakni pos penerimaan dan pos pengeluaran.

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan

pengeluaran negara dalam rangka membiayai kegiatan

pemerintahan dan pembangunan. Di Indonesia, APBN disusun

pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

dan ditetapkan dalam bentuk Undang-undang. Sedangkan APBD

adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

yaitu suatu daftar yang berisi penerimaan dan pengeluaran negara

Indonesia suatu pemerintahan daerah dalam jangka waktu satu

tahun (dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember), yang
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ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati) bersama dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I/II. 40

2. Fungsi APBN dan APBD

Untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam

rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan

pembangunan, pemerintah diharapkan semakin berperan dalam

mengatur jalannya perekonomian

3. Tujuan Penyusunan APBN dan APBD

Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman untuk

mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam pelaksanaan

kegiatan produksi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan

ekonomi, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Sedangkan

APBD disusun dengan tujuan untuk mengatur penerimaan dan

pengeluaran daerah agar dapat mencapai sasaran yang telah

ditetapkan yaitu pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan

kemakmuran masyarakat di daerah

4. Faktor-Faktor Penentu Besarnya APBD

APBD setiap daerah di Indonesia besarnya tidak sama,hal

ini tergantung dari sumber daya alam dan tingkat aktivitas ekonomi

yang ada pada daerah tersebut, misalnya suatu daerahsumber

alamnya melimpah, tanahnya sangat subur sehingga pertaniannya

berkembang baik, akan tetapi ada daerah yanglangka sumber

40Herlan Firmansyah, Romi F, dan Agus A, Belajar Ekonomi  SekolahMenengah Atas,

Jil.3, Ed. 2, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2012, h.83
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alamnya, tanahnya tandus dan kering sehingga pertanian kurang

bisa berkembang. Di samping itu ada daerah yang

perekonomiannya maju, sehingga banyak investasi ditanam di

daerah tersebut, tetapi ada daerah yang perekonomiannya kecil,

dan investasi tidak banyak. 41

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa

orang terdahulu sebagai berikut:

a. Pembudayaan Nilai–Nilai Demokrasi di Sekolah dalam Perspektif

Pendidikan Karakter (Studi Kasus SMP Islam Sudirman Tangerang

Kabupaten Semarang), Oleh Musthofiyah, Tahun 2012, Jurusan

Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan

Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan adalah

pembudayaan nilai-nilai demokrasi di sekolah dalam perspektif

pendidikan karakter diwujudkan dengan berbagai kegiatan diantaranya:

kegiatan Osis dan kegiatan Pramuka. Kegiatan itu dilakukan untuk

melatih siswa saling bekerja sama dengan siswa lain, melatih siswa

untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah asalkan dapat

menghargai orang lain dan melatih siswa untuk dapat bersosialisasi

41 Ibid., hal. 85
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didalam maupun diluar lingkungan sekolah serta membentuk karakter

siswa.42

Persamaan Penelitian yang dilakukan Musthofiyah dengan

penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Nilai Demokrasi, sedangkan

perbedaannya Musthofiyah lebih fokus kepada Nilai – Nilai Karakter

Demokrasi di Sekolah sedangkan peneliti lebih fokus kepada Analisis

Nilai Demokrasi dalam Proses Pembelajaran.

b. Penanaman Pendidikan Karakter Demokratis Dan Toleransi Siswa

Melalui Program Bina Kelas (Studi Kasus di SMK Negeri 8 Surakarta

Tahun Pelajaran 2015/2016), Oleh Helmy Pratama, Tahun 2016, Jurusan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Helmi Pratama yaitu siswa

memiliki sikap tidak mementingkan diri sendiri, berani mengemukakan

pendapat, Penegasan mengenai sikap saling menghargai, memberikan

motivasi agar siswa lebih aktif, memberikan motivasi agar dapat

menerima kekurangan orang lain, melakukan konsultasi dengan siswa

yang merasa minder dengan temannya, pemberian ketegasan melalui

peraturan sehingga bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi.43

42Musthofiyah,“Pembudayaan Nilai–Nilai Demokrasi di Sekolah dalam Perspektif

Pendidikan Karakter (Studi Kasus SMP Islam Sudirman Tangerang Kabupaten Semarang)”,

Jurusan Pendidikan Kewarga Negaraan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas

Muhammadiyah Surabaya tahun 2012
43Helmy Pratama, “Penanaman Pendidikan Karakter Demokratis DanToleransi Siswa

Melalui Program Bina Kelas (Studi Kasus di SMK Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran
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Persamaan Penelitian yang telah dilakukan Helmy Pratama

dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Nilai Demokrasi.

Sedangkan perbedaannya Helmy Pratama lebih fokus kepada

Penanaman Pendidikan Karakter Demokrasi sedangkan peneliti lebih

fokus kepada Analisis Nilai Demokrasi dalam Proses Pembelajaran.

c. Penerapan Nilai Demokrasi dalam Kegiatan Berorganisasi di sekolah

pada siswa pengurus OSIS tahun 2015/2016 (Studi pada SMA Negeri 2

Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Oleh Agus Reza Suyono, Tahun 2016,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Reza Suyono dapat

didimpulkan bahwa penerapan Nilai-nilai Demokrasi dalam

Berorganisasi di sekolah pada siswa pengurus OSIS Tahun 2015/2016 di

SMA Negeri 2 Ngadirojo Kabupaten Pacitan yaitu: 1)

Konseppendidikan demokrasi yang diterapkan adalam kurikulum

pembinaan kesiswaan,hubungan dengan masyarakat serta melakukan

simulasi demokrasi oleh siswa dan,2) penerapan nilai-nilai demokrsi di

sekolah maupun dalam OSIS telah dilaksanakan dengan baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis

lakukan adalah sama-sama meneliti tentang Nilai Demokrasi Pada

Siswa, sedanglan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih terfokus

pada bagaimana menerapkan Nilai Demokrasi pada siswa dalam

2015/2016)” Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Kefuruan dan Ilmu

Pendidikan universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2016.
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Berorganisasi, sedangkan penulis meneliti tentang analisis Nilai

Demokrasi pada Siswa dalam Proses Pembelajaran.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian adalah penjabaran konsep teoritis dalam bentuk yang

konkrit sehingga mudah dipahami. Konsep ini digunakan untuk

memperjelaskan konsep teoritis agar tidak menyimpang dari konsep teoritis,

hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami

tulisan ini.

1. Berdasarkan Indikator Nilai Demokrasi dalam Kelas

1. Mengambil keputusan kelas secara bersama melalui musyawarah

dan mufakat.

Indikatornya:

a. Guru dan siswa secara bersama-sama memusyawarakan dan

menyepakati materi pembelajaran.

b. Guru dan siswa secara bersama-sama memusyawarakan dan

menyepakati metode pembelajaran.

c. Guru dan siswa secara bersama-sama memusyawarakan dan

menyepakati media pembelajaran.

d. Guru dan siswa secara bersama-sama memusyawarakan dan

menyepakati pendekatan pembelajaran.

e. Guru dan siswa secara bersama-sama memusyawarakan dan

menyepakati model pembelajaran.
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2. Pemilihan ketua kelas secara terbuka.

3. Seluruh produk kebijakan melalui musyawarah dan mufakat.

Indikatornya:

a. Guru dan siswa secara bersama-sama bermusyawarah dan

menyepakati memberikan hukuman kepada yang terlambat.

b. Guru dan siswa secara bersama-sama bermusyawarah dan

menyepakati bagi siswa yang berprestasi diberikan hadiah.

4. Mengimplementasikan model – model pembelajaran yang dialogis

dan interaktif.

Indikatornya:

a. Guru dan siswa secara bersama-sama memusyawarakan dan

menyepakati tanya jawab.

b. Guru dan siswa secara bersama-sama memusyawarakan dan

menyepakati, menghargai pendapat siswa.


