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SARI

Risty, Alvian, Octo. 2016. “Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Ekspositori
pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Peningkatan
Kecakapan Sosial Siswa Kelas VIII SMP N 4 Semarang”. Skripsi. Jurusan Politik dan
Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I
Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc. Pembimbing II Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM.

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran Ekspositori, Kecakapan Sosial, dan
Pendidikan Kewarganegaraan

Upaya pembangunan di bidang pendidikan harus dilanjutkan untuk
meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat mewujudkan manusia yang
berkualitas. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang
memfokuskan pada proses pemahaman materi pelajaran di mana siswa mencari
informasi terlebih dahulu lalu guru menguatkan materi tersebut dengan cara
menyampaikannya kembali secara lisan kepada siswa, dengan maksud agar siswa
dapat memahami materi pelajaran secara optimum, dan kecakapan sosial merupakan
suatu kecakapan yang mencakup kecakapan berkomunikasi dan  bekerja sama.
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan strategi pembelajaran
ekspositori, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh penerapan strategi
pembelajaran ekspositori terhadap peningkatan kecakapan sosial, serta
mendeskripsikan hambatan-hambatan penerapan strategi pembelajaran ekspositori.

Penelitian ini adalah penelitian campuran dengan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif. Pendekatan kualitatif meneliti penerapan dan hambatan penerapan strategi
pembelajaran ekspositori, sedangkan pendekatan kuantitatif meneliti pengaruh
penerapan strategi pembelajaran ekspositori terhadap kecakapan sosial. Teknik
pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner.
Analisis datanya triangulasi dan analisis regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran
ekspositori di SMP Negeri 4 Semarang menggunakan metode tanya jawab, ceramah,
demonstrasi dan diskusi. berdasarkan analisis regresi diketahui bahwa nilai koefisien
determinasi (R2) 0.337 atau 33,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen
(strategi pembelajaran ekspositori) hanya mampu menjelaskan variabel independen
(kecakapan sosial) sebesar 33,7%. Sedangkan sisanya 66,3% dijelaskan variabel lain,
yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Hambatan dalam penerapan strategi
pembelajaran ekspositori adalah sarana penunjang pembelajaran yakni di kelas VIII
terdapat proyektor yang kurang berfungsi sebagai mana mestinya dan keadaan ruang
kelas yang panas sehingga konsentrasi siswa melemah.

Saran untuk guru, alangkah baiknya mencoba menggunakan strategi ini,
karena terbukti dapat meningkatkan kecakapan sosial. Untuk sekolah, sebaiknya
sekolahan melengkapi dan memperbaiki fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran.
Untuk peneliti lain, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian
sejenis meskipun waktu, tempat lokasi, maupun mata pelajaran yang berbeda.
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Civic Education on Improved Social Skills Student VIII Class SMP N 4 Semarang”.
Essay. Department of Politics and Civic. Faculty of Social Science. Semarang State
University. Supervisor I Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc. Supervisor II Moh. Aris
Munandar, S. Sos., MM.

Keywords: Learning Expository Strategy, Social Skills, and civic education

Development efforts in the field of education must be followed up to improve
the education quality so that it can be manifesting high-quality human. Learning
ekspositori strategy is learning strategy which is focusing on the process of
understanding the subject matter where students looking for information first and
teachers strengthen of the material by means of with back orally to students, with a
view that students can understand the subject matter in steady, and Social skills is a
skill which includes skills to communicate and work together. The purpose of this
research is described the application of learning ekspositori strategy, to analyse and
described the influence of the application of learning ekspositori strategy on the
increase in social skills and described barriers the application of learning ekspositori
strategy.

This research is research mix with qualitative and quantitative approaches. A
qualitative approach to examine the application and constraints the application of
learning ekspositori strategy, while the quantitative approach research influence the
application of learning ekspositori strategy for social skills. The technique is
observation turnaround, interview, documentation and questionnaires.Analyzing
triangulation and analysis linear regression simple.

The research results show that the implementation of strategy learning
ekspositori in junior high schools 4 semarang uses the question and answer, talk,
demonstrations and discussion. Based on regression analysis known that the value the
coefficients determination (R2) 0.337 or 33,7%. This indicates that dependent
variable (Learning ekspositori strategy) only able to explain the independent variable
(social skills) of 33,7%.While the rest 66,3% explained other variables, not used in
this study. Obstacles in the implementation of the Learning ekspositori strategy is a
means of supporting learning in class viii there are a projector less serves as which
should and the state of the classrooms hot and concentration students weakened.

Advice for teachers, moment--how good trying to use this strategy, because it
proved able to increase social skills .For the school, a school should equip and
improve facilities learning activities. To other researcher, this study are expected to
become reference to research a kind of time though, place the location, subjects and
different.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya pembangunan di bidang pendidikan harus dilanjutkan untuk

meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat mewujudkan manusia yang

berkualitas. Sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003  tentang Sistem

Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Berdasarkan peraturan menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 24 tahun

2006 tentang Standar Lulusan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Mata

Pelajaran Pendidikan 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 Pancasila dan UUD

1945.

Pembelajaran adalah suatu konsep dari dua dimensi kegiatan (belajar dan

mengajar) yang harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta di arahkan pada

pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikator sebagai

gambaran hasil belajar (Majid, 2013:5).
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Dalam proses belajar mengajar, aktivitas guru dan siswa sangat diperlukan

demi terciptanya tujuan belajar. Aktivitas guru ditunjukkan melalui strategi

mengajar di kelas yang mampu membangkitkan kreativitas dan aktivitas siswa

sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik.

Pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran akan

menunjang pencapaian pembelajaran yang lebih bermakna. Pembelajaran yang

bermakna akan membuat siswa di kelas merasa bahwa apa yang mereka lakukan

tidaklah sia-sia dan mereka mempunyai peran dalam kegiatan di kelas. Strategi

pembelajaran ekspositori merupakan salah satu strategi pembelajaran yang

menunjang pembelajaran yang bermakna, karena strategi pembelajaran ini

bertujuan agar siswa dapat menguasai materi secara maksimal.

Hal ini di tegaskan oleh pendapat Majid (2013:216) yang menyatakan

bahwa ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses

penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa

dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal.

Pembelajaran ekspositori ini lebih menekankan kepada proses bertutur, maka

sering juga dinamakan strategi “chalk and talk”.

Dalam strategi pembelajaran ekspositori, tujuan utamanya adalah

penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran

berakhir siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar, dengan cara siswa

dapat  mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Di dalam metode ini

ada suatu prinsip yang dinamakan “prinsip berkelanjutan”.
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Sehubungan dengan hal tersebut Majid (2013:218) menyatakan bahwa

prinsip berkelanjutan adalah proses pembelajaran yang harus mampu mendorong

siswa untuk mau mempelajari materi pembelajaran lebih lanjut. Pembelajaran

bukan hanya berlangsung saat itu, tetapi juga untuk waktu selanjutnya.

Ekspositori yang berhasil adalah manakala melalui proses penyampaian yang

mampu membawa siswa pada situasi ketidakseimbangan (disequilibrium)

sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah

wawasan melalui proses belajar mandiri.

Dalam strategi pembelajaran ekspositori terdapat beberapa tahap yang

salah satunya adalah persiapan (preparation). Sehubungan dengan hal itu, Majid

(2013:219) menyatakan bahwa tahap persiapan berkaitan dengan memberikan

sugesti yang positif dan menghindari sugesti yang negatif, memulai dengan

mengemukakan tujuan yang harus dicapai, membuka file/ingatan dalam otak

siswa yang berkaitan dengan materi yang disampaikan kemarin.

SMP Negeri 4 Semarang merupakan salah satu institusi pendidikan di kota

Semarang, yang dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan

wawasan keilmuan mereka, dengan penyelenggaraan pendidikan yang

berkualitas. Saat ini SMP Negeri 4 Semarang masih menggunakan Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Adapun kurikulum tersebut dalam proses

pembelajarannya masih berpusat pada guru. Dengan kata lain bahwa keberadaan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sendiri menuntut peran aktif guru

dalam mengolah pembelajaran yang berkualitas. Dalam hal ini guru harus bisa
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menyusun strategi  atau metode pembelajaran yang tidak hanya secara

konvensional saja, tapi lebih memberikan kemandirian siswa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan guru

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 4 Semarang,

diketahui bahwa guru mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan di SMP

Negeri 4 Semarang menerapkan strategi pembelajaran ekspositori. Pada

wawancara yang dilakukan juga diketahui bahwa dalam penerapan strategi

pembelajaran ekspositori guru memodifikasi strategi pembelajaran tersebut, agar

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas siswa menjadi lebih aktif.

Berdasarkan wawancara dengan guru SMP N 4 Semarang diketahui

bahwa siswa sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran

Pendidikan kewarganegaraan, karena pembelajaran yang dilakukan tidak semata-

mata ceramah dan penugasan, akan tetapi di awal kegiatan siswa di minta untuk

mencari informasi terlebih dahulu dan guru juga selalu mengecek pemahaman

siswa tentang materi yang telah disampaikan secara lisan di depan kelas atau di

bangku masing-masing, melalui pemahaman atau bahasa mereka sendiri, dan

diketahui pula bahwa penerapan strategi pembelajaran ekspositori di SMP N 4

Semarang juga sering menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi dan

tanya jawab, dengan harapan agar dapat mengasah kemampuan siswa, seperti

kemampuan untuk memecahkan masalah dan bekerja sama.

Berdasarkan wawancara dengan guru SMP N 4 Semarang peneliti juga

mengetahui bahwa dalam penerapan strategi pembelajaran ekspositori, pada tahap

pendahuluan, guru selalu menyuruh beberapa siswa untuk maju ke depan untuk
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menyampaikan pemahamannya tentang materi yang sudah di pelajari pada

pembelajaran kemarin. Diketahui juga bahwa dalam pembelajaran Pendidikan

kewarganegaraan di SMP N 4 Semarang, guru menerapkan pre tes dan evaluasi

(post test). Hal ini dimaksudkan agar guru dapat mengukur pemahaman siswa

terhadap materi yang sudah di sampaikan.

Berdasarkan wawancara juga diketahui bahwa tingkat keberhasilan

pembelajaran dapat tercapai dengan baik, tetapi masih ada beberapa kendala yang

menyebabkan penerapan strategi pembelajaran ekspositori belum optimal. Hal ini

disebabkan karena dalam strategi pembelajaran ekspositori siswa di tuntut untuk

harus belajar secara rutin di rumah, karena setelah guru menyampaikan tujuan

pembelajaran, guru langsung memberikan soal pre test baik itu kelompok atau

individu dan pada akhir pembelajaran guru memberikan post test sebagai

evaluasi. Jadi kalau ada siswa yang belum belajar di rumah akan membutuhkan

waktu lama mengerjakan soal itu.

Penerapan strategi pembelajaran ekspositori di SMP Negeri 4 Semarang,

dapat peneliti katakan bahwa pembelajaran ini mengharuskan siswa untuk

mencari informasi terlebih dahulu, harus selalu paham materi pelajaran, tekun

belajar di rumah, bekerja sama, dan selalu memerhatikan pelajaran. Berdasarkan

pernyataan tersebut tentang strategi pembelajaran ekspositori, peneliti ingin

menghubungkannya dengan kecakapan sosial, di mana kecakapan sosial

merupakan kecakapan berkomunikasi dan bekerja sama atau berkolaborasi.

Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Anwar (2004:30) yang menyatakan

bahwa kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi dengan empati, dan



6

bekerja sama. Sehubungan dengan hal itu Zuchdi (2009:122) menyatakan bahwa

komunikasi tidak hanya lisan, tetapi juga tertulis, dalam berbagai konteks, dua

keterampilan utama dalam berkomunikasi secara lisan adalah menyimak dan

berbicara secara asertif, tanpa melukai perasaan orang lain. Untuk berkomunikasi

secara tertulis diperlukan keterampilan membaca (memahami dan mengkritisi

gagasan penulis, bahkan mengembangkannya secara kreatif) dan menulis

(menyampaikan gagasan secara tertulis agar orang lain paham, jika

memungkinkan menerima gagasan tersebut). Kecakapan kolaborasi memerlukan

dependensi dan interdependensi (kesalingtergantungan). Dengan kemandirian

yang dimiliki, seseorang dapat memberikan kontribusi untuk memecahkan

masalah yang dihadapi bersama, dan dengan kesalingtergantungan, kontribusi

dari beberapa orang atau berbagai pihak dapat disintesiskan sehingga diperoleh

pemecahan masalah secara optimal dan komprehensif.

Berdasarkan penyataan di atas peneliti bermaksud untuk mengetahui lebih

jauh pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori dan peneliti bermaksud

menghubungkan strategi pembelajaran ekspositori dengan kecakapan sosial,

apakah berpengaruh atau tidak, dan peneliti memilih siswa kelas VIII SMP

Negeri 4 Semarang sebagai subjek penelitian ini dengan alasan bahwa siswa kelas

VIII sudah sering memperoleh pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran

ekspositori, sehingga peneliti berinisiatif untuk melaksanakan penelitian dengan

judul “Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Ekspositori pada mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Peningkatan Kecakapan

Sosial siswa kelas VIII SMP N Semarang”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan adanya

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran ekspositori pada mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Semarang?

2. Bagaimana pengaruh penerapan strategi pembelajaran ekspositori terhadap

kecakapan sosial siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Semarang?

3. Adakah hambatan-hambatan dalam penerapan Strategi pembelajaran

ekspositori kelas VIII SMP Negeri 4 Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini

secara umum adalah untuk mendapatkan informasi atau gambaran tentang

pengaruh penerapan strategi pembelajaran ekspositori terhadap peningkatan

kecakapan sosial siswa.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan penerapan strategi pembelajaran ekspositori pada kelas VIII

SMP Negeri 4 Semarang.

2. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh penerapan strategi pembelajaran

ekspositori terhadap peningkatan kecakapan sosial siswa kelas VIII SMP

Negeri 4 Semarang.

3. Mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam penerapan strategi pembelajaran

ekspositori di kelas VIII SMP Negeri 4 Semarang.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun

praktis

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

khasanah keilmuan dan melengkapi teori-teori yang diterapkan dalam

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya dalam mengetahui

pengaruh penerapan strategi pembelajaran ekspositoris terhadap peningkatan

kecakapan sosial siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Semarang.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi

a. Guru

Sebagai peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan di kelas dan untuk mengembangkan kemampuan

mengembangkan strategi pembelajaran ekspositori agar lebih menarik.

b. Siswa

Meningkatkan aktivitas siswa saat pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan di dalam kelas.

c. Sekolah

Meningkatkan pengetahuan baru bagi guru-guru di SMP Negeri 4

Semarang tentang strategi pembelajaran ekspositori.
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E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul

penelitian ini maka adanya batasan istilah baik secara konseptual maupun

operasional:

1. Penegasan Konsep

a. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang

harus di kerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai

secara efektif dan efisien (Sanjaya, 2006: 124).

b. Strategi Pembelajaran Ekspositori

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran

yang memfokuskan pada proses pemahaman materi pelajaran di mana

siswa mencari informasi terlebih dahulu lalu guru menguatkan materi

tersebut dengan cara menyampaikannya kembali secara lisan kepada

siswa, dengan maksud agar siswa dapat memahami materi pelajaran

secara optimum.

c. Pembelajaran

Pembelajaran adalah suatu konsep dari dua dimensi kegiatan

(belajar dan mengajar) yang harus direncanakan dan diaktualisasikan,

serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah

kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar (Majid,

2013:5).
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d. Kecakapan Sosial

Kecakapan sosial adalah suatu kepandaian dalam melakukan

komunikasi atau percakapan dan bekerja sama atau berkolaborasi.

e. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Di dalam peraturan menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 24

tahun 2006 tentang Standar Lulusan untuk Pendidikan Dasar dan

Menengah. Mata Pelajaran Pendidikan 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 Pancasila dan UUD 1945.

2. Penegasan Operasional

Penerapan strategi pembelajaran ekspositori pada pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya peningkatan kecakapan sosial

siswa adalah suatu judul penelitian yang tujuannya adalah untuk

mendeskripsikan penerapan strategi pembelajaran dan hambatan-

hambatannya, serta  menganalisis dan mendeskripsikan ada atau tidaknya

pengaruh penggunaan strategi pembelajaran ekspositori terhadap peningkatan

kecakapan sosial siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Semarang.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks.

Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa

adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar

terjadi berkat siswa memperoleh  sesuatu yang ada di lingkungan sekitar.

Lingkungan yang dipelajari oleh siswa berupa keadaan alam, benda-benda,

hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau hal-hal yang dijadikan bahan

belajar. Tindakan belajar tentang suatu hal tersebut tampak sebagai perilaku

belajar yang tampak dari luar (Dimiyati & Mudjiono, 2002:7).

Pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan/

merangsang  seseorang agar bisa belajar dengan baik agar sesuai dengan

tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu kegiatan pembelajaran akan bermuara

pada dua kegiatan pokok. Pertama, bagaimana orang melakukan tindakan

perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar. Kedua, bagaimana orang

melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan  belajar.

Dengan demikian makna pembelajaran merupakan kondisi eksternal kegiatan

belajar yang antara lain dilakukan oleh guru dalam mengkondisikan seseorang

untuk belajar (Majid, 2013:5).
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2. Hakikat Strategi, Metode dan Model Pembelajaran

Moedjiono dalam Majid (2013:8) menyatakan bahwa strategi

pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan

terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentuk sistem

pembelajaran, di mana untuk itu guru menggunakan siasat tertentu.

Uno (2011:3) menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah cara-

cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang

akan digunakan selama proses pembelajaran.

Menurut J.R David dalam Majid (2013:193) metode merupakan cara

untuk mencapai sesuatu. Artinya, metode digunakan untuk merealisasikan

strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, metode dalam rangkaian

sistem pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Keberhasilan

implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru

menggunakan metode pembelajaran karena suatu strategi pembelajaran hanya

mungkin dapat di implementasikan melalui penggunaan metode

pembelajaran.

Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru,

yang dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi

tahapan-tahapan tertentu (Uno, 2011:2).

Majid (2013:13) menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan

kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata

pelajaran, sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya. Model
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pembelajaran dapat muncul  dalam beragam bentuk dan variasinya sesuai

dengan landasan filosofis dan pedagogis yang melatar belakanginya.

Solihatin (2008:5) menyatakan bahwa model belajar cooperative

learning merupakan suatu model pembelajaran yang membantu siswa dalam

mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata di

masyarakat, sehingga dengan bekerja secara bersama-sama di antara sesama

anggota kelompok akan meningkatkan motivasi, produktivitas, dan perolehan

belajar.

Slavin (1995) dalam Isjoni (2012:15) mengemukakan, “in cooperative

learning methods, students work together in four member teams to master

material initially presented by the teacher”. Dari uraian tersebut dapat

dikemukakan bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di

mana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang

berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa

lebih bergairah.

3. Strategi Pembelajaran Ekspositori

a. Konsep Strategi Pembelajaran Ekspositori

Kata ekspositori berasal dari kata ekposisi yang berarti memberi

penjelasan. Dalam proses belajar mengajar, ekpositori berarti guru

memberi penjelasan kepada siswa tentang fakta, data, atau informasi yang

penting yang lain (Sunaryo, 1989:92).

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran

yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari
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seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat

menguasai materi pelajar secara optimal (Sanjaya, 2006:177).

Secara terperinci definisi strategi pembelajaran ekspositori

dijelaskan di dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Definisi Strategi Pembelajaran Ekspositori

Strategi Pembelajaran Ekspositori
Wassid dan

Sunendar (2008:29)
menyatakan bahwa
strategi pembelajaran
ekspositori merupakan
strategi berbentuk
penguraian, baik
berupa bahan tertulis
maupun penjelasan
atau penyajian verbal.
Strategi pembelajaran
ini menyiasati agar
semua aspek
komponen-komponen
pembentuk sistem
instruksional mengarah
pada sampainya isi
pelajaran kepada
peserta didik secara
langsung.

Asuabel dalam
Harjono (1989:86)
menyatakan bahwa
ekspositori teaching
pada fase presentation
of learning task or
material adalah suatu
pelajaran dengan
materi yang baru
disampaikan dengan
memberikan ceramah,
diskusi film, atau
memberikan tugas
kepada siswa.

Sunaryo (1898:91)
yang menyatakan
bahwa pada
pengajaran yang
bersifat ekspositori
yang pelaksanaannya
didominasi oleh guru,
tekanan utamanya
terletak pada guru
menjelaskan atau
memberi informasi
melalui ceramah,
demostrasi, memutar
film, kadang-kadang
ditambah dengan
diskusi, dengan
pengharapan siswa
mempelajarinya.

Teknik penyajian pelajaran yang pararel dengan strategi ini adalah

teknik cemarah, teknik diskusi, teknik interaksi massa, teknik antardisplin,

teknik simulasi, teknik demonstrasi, dan teknik team teaching (Wassid dan

Sunendar, 2008:30).



15

Killen (1998) dalam Majid (2013:200) menyatakan bahwa diskusi

adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu

masalah. Tujuan utama metode ini adalah memecahkan suatu

permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami

pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan.

Majid (2013:210) yang menyatakan bahwa tanya jawab adalah

metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung

yang bersifat two way traffic karena pada saat yang sama terjadi dialog

antara guru dan siswa. Guru bertanya siswa menjawab atau siswa bertanya

guru menjawab.

Majid (2013:216) menyatakan bahwa dalam strategi pembelajaran

ekspositori terdapat beberapa karakteristik. Pertama, Strategi Ekspositori

dilakukan secara verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat

utama dalam melakukan strategi ini, oleh karena itu sering orang

mengidentikannya dengan ceramah. Kedua,  biasanya materi pelajaran

yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data

atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus di hafal sehingga tidak

menuntut siswa untuk berpikir ulang. Ketiga, tujuan utama pembelajaran

itu adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses

pembelajaran berakhir siswa diharapkan dapat memahaminya dengan

benar dengan cara mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan.

Sanjaya (2006:178) menyatakan bahwa strategi ekspositori akan

efektif manakala:
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1) Guru akan menyampaikan bahan-bahan baru serta kaitannya dengan

yang akan dan harus dipelajari siswa (overview). Biasanya bahan atau

materi baru itu diperlukan untuk kegiatan-kegiatan khusus, seperti

kegiatan pemecahan masalah atau untuk melakukan proses tertentu.

Oleh sebab itu, materi yang disampaikan adalah materi-materi dasar

seperti konsep-konsep tertentu, prosedur, atau rangkaian aktivitas, dan

lain sebagainya.

2) Apabila guru menginginkan agar siswa mempunyai gaya model

intelektual tertentu, misalnya agar siswa bisa  mengingat bahan

pelajaran sehingga ia akan dapat mengungkapkannya kembali

manakala diperlukan.

3) Jika bahan pelajaran yang akan diajarkan cocok untuk presentasikan,

artinya dipandang dari sifat dan jenis materi pelajaran memang materi

pelajaran itu hanya mungkin dapat dipahami oleh siswa manakala

disampaikan oleh guru, misalnya materi pelajaran hasil penelitian

berupa data-data khusus.

4) Jika ingin membangkitkan keingintahuan siswa tentang topik tertentu.

misalnya, materi pelajaran yang bersifat pancingan untuk

meningkatkan motivasi belajar siswa tentang topik tertentu. Misalnya,

materi pelajaran yang bersifat pancingan untuk meningkatkan motivasi

belajar siswa.

5) Guru menginginkan untuk mendemonstrasikan suatu teknik atau

prosedur tertentu untuk kegiatan praktik. Prosedur biasanya
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merupakan langkah baku atau langkah standar yang harus ditaati

dalam melakukan suatu proses tertentu. Manakala langkah itu tidak

ditaati, maka dapat menimbulkan pengaruh atau risiko tertentu.

6) Apabila seluruh siswa memiliki tingkat kesulitan yang sama sehingga

guru perlu menjelaskan untuk seluruh siswa.

7) Apabila guru akan mengajar pada sekelompok siswa yang rata-rata

memiliki kemampuan rendah. Berdasarkan hasil penelitian (Ross &

Kyle, 1987) strategi ini sangat efektif untuk mengajarkan konsep dan

keterampilan untuk anak-anak yang memiliki kemampuan kurang (low

achieving students).

8) Jika lingkungan tidak mendukung untuk menggunakan strategi yang

berpusat pada siswa, misalnya tidak adanya sarana dan prasarana yang

dibutuhkan.

9) Jika guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan

menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa.

b. Prinsip-Prinsip Penggunaan Strategi Pembelajaran Ekspositori

Majid (2013:217) menyatakan bahwa tidak ada satu strategi

pembelajaran yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan strategi

pembelajaran yang lain. Baik tidaknya suatu strategi pembelajaran bisa

dilihat dari efektif tidaknya strategi tersebut dalam mencapai tujuan

pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan demikian, pertimbangan

pertama penggunaan strategi pembelajaran adalah tujuan apa yang harus

di capai.
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Sanjaya (2006:179) membagi beberapa prinsip dalam strategi

pembelajaran ekspositori yang harus diperhatikan oleh setiap guru. Setiap

prinsip tersebut dijelaskan di bawah ini.

1) Berorientasi pada Tujuan

Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama

dalam strategi pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah,

namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan

pembelajaran; justru tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan

utama dalam penggunaan strategi ini. Karena itu sebelum strategi ini

diterapkan terlebih dahulu, guru harus merumuskan tujuan

pembelajaran secara jelas dan terukur. Hal ini sangat penting untuk

dipahami, karena tujuan yang spesifik memungkinkan kita bisa

mengontrol efektivitas penggunaan strategi pembelajaran (Sanjaya,

2006:179).

2) Prinsip Komunikasi

Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses

komunikasi, yang menunjuk pada proses penyampaian pesan dari

seseorang (sumber pesan) kepada seseorang atau sekelompok orang

(penerima pesan). Pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah

materi pelajaran yang disorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan

tertentu yang ingin dicapai. Dalam proses komunikasi guru berfungsi

sebagai sumber pesan dan siswa berfungsi sebagai penerima pesan.

Sistem komunikasi dikatakan efektif manakala  pesan itu mudah
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ditangkap oleh penerima pesan secara utuh dan sebaliknya (Sanjaya,

2006:180).

3) Prinsip Kesiapan

Dalam teori belajar koneksionisme, “kesiapan” merupakan

salah satu hukum belajar. Inti dari hukum belajar ini adalah bahwa

setiap individu akan merespons dengan cepat  dari setiap stimulus

manakala dalam dirinya sudah memiliki kesiapan; sebaliknya, tidak

mungkin setiap individu akan merespons setiap stimulus yang muncul

manakala dalam dirinya belum memiliki kesiapan. Yang kita tarik dari

hukum belajar ini adalah, agar siswa dapat menerima informasi

sebagai stimulus yang kita berikan, terlebih dahulu kita harus

memosisikan mereka dalam keadaan siap baik secara fisik maupun

psikis untuk menerima pelajaran (Sanjaya, 2006:180).

4) Prinsip Berkelanjutan

Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa

untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran

bukan hanya berlangsung  pada saat itu, akan tetapi juga untuk waktu

selanjutnya. Ekspositori yang berhasil adalah manakala melalui prose

penyampaian dapat membawa siswa pada situasi ketidakseimbangan

(disequilibium), sehingga mendorong mereka untuk mencari dan

menemukan atau menambah wawasan melalui proses mandiri

(Sanjaya, 2006:180).



20

c. Prosedur Pelaksanaan Strategi Ekspositori

1) Prosedur Pelaksanaan

Sanjaya (2006:181) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan

strategi pembelajaran ekspositori ada tiga hal yang harus dipahami

oleh setiap guru, antara lain:

a) Rumusan Tujuan yang Ingin Dicapai

Merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang

harus dipersiapkan guru. Tujuan yang ingin  dicapai sebaiknya

dirumuskan dalam bentuk perubahan tingkah laku yang spesifik

yang berorientasi pada hasil belajar. Tujuan yang spesifik, seperti

yang telah dijelaskan di atas, dapat memperjelas kepada arah yang

ingin dicapai. Dengan demikian, melalui tujuan yang jelas selain

dapat membimbing siswa dalam menyimak materi pelajaran juga

akan diketahui efektivitas dan efisiensi penggunaan strategi ini

(Sanjaya, 2006:181).

Wena (2013:18) menyatakan bahwa dalam setiap

pembelajaran guru harus menjelaskan tujuan/ kompetensi yang

ingin dicapai, dan manfaatnya bagi kehidupan siswa. Pada tahap

ini juga harus mampu mengaitkan isi pembelajaran yang akan

dibahas dengan pembelajaran terdahulu yang telah dipelajari

siswa. Proses mengaitkan dan menghubungkan pengetahuan awal

(prior knowledge) yang dimiliki siswa dengan isi pembelajaran
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yang akan dibahas sangat membantu dalam meningkatkan

motivasi belajar siswa.

b) Kuasai Materi Pelajaran dengan Baik

Penguasaan materi pelajaran dengan baik merupakan syarat

mutlak penggunaan strategi ekspositori. Penguasaan materi yang

sempurna, akan membuat kepercayaan diri guru meningkat,

sehingga guru akan mudah mengelola kelas; ia akan bebas

bergerak; berani menatap siswa; tidak takut terhadap perilaku-

perilaku siswa yang dapat mengganggu jalannya proses

pembelajaran; dan lain-lain (Sanjaya, 2006:182).

Agar guru dapat menguasai materi pelajaran ada beberapa

hal yang dilakukan. Pertama, pelajari sumber-sumber belajar yang

mutakhir. Kedua, persiapkan masalah-masalah yang mungkin

muncul dengan cara menganalisis materi pelajaran sampai

detailnya. Ketiga, buatlah garis besar materi pelajaran yang akan

disampaikan untuk memandu dalam penyajian agar tidak melebar

(Sanjaya, 2006:182).

c) Kenali Medan dan Berbagai Hal yang Dapat Memengaruhi

Proses Penyampaian

Mengenali lapangan atau medan merupakan hal penting

dalam langkah persiapan. Pengenalan medan yang baik

memungkinkan guru dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan

yang dapat mengganggu proses penyajian materi pelajaran.
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Beberapa hal yang berhubungan dengan medan yang harus

dikenali di antaranya, pertama, latar belakang audiens atau siswa

yang akan menerima materi, misalnya kemampuan dasar atau

pengalaman belajar siswa sesuai dengan materi yang akan

disampaikan, minat dan gaya belajar siswa, dan lain sebagainya.

Kedua, kondisi ruangan, baik menyangkut luas dan besarnya

ruangan, pencahayaan, posisi tempat duduk, maupun kelengkapan

ruangan itu sendiri (Sanjaya, 2006:182).

2) Langkah-Langkah Penerapan Strategi Pembelajaran Ekspositori

Keberhasilan penggunaan strategi ekspositori sangat

bergantung pada kemampuan guru untuk bertutur atau menyampaikan

materi pelajaran. Langkah-langkah dalam penerapan strategi

pembelajaran ekspositori, yaitu:

a) Persiapan (Preparation)

Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa

untuk menerima pelajaran. Dalam strategi ekspositori, langkah

persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi

ekspositori sangat bergantung pada tahap persiapan. Tujuan yang

ingin dicapai dalam melakukan persiapan adalah:

(1) Mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif

(Sanjaya, 2006:183).
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(2) Membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar

(Sanjaya, 2006:183).

(3) Merangsang dan mengunggah rasa ingin tahu siswa (Sanjaya,

2006:183).

(4) Menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka

(Sanjaya, 2006:183).

(5) Membuka file dalam otak siswa (Majid, 2013:219).

(6) Memberikan sugesti yang positif dan menghindari sugesti

negatif (Majid, 2013:219).

(7) Memulai dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai

(Majid, 2013:219).

b) Penyajian (Presentation)

Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi

pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang

harus dipikirkan oleh setiap guru dalam penyajian adalah

bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap

dan dipahami oleh siswa. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang

harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini (Sanjaya,

2006:185).

(1) Penggunaan bahasa

Penggunaan bahasa merupakan aspek yang sangat

berpengaruh untuk keberhasilan presentasi. Ada beberapa hal

yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa. Pertama,
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bahasa yang digunakan bersifat komunikatif dan mudah

dipahami. Kedua, dalam penggunaan bahasa guru harus

memerhatikan tingkat perkembangan audiens atau siswa

(Sanjaya, 2006:185).

(2) Intonasi suara

Intonasi suara adalah pengaturan suara sesuai dengan

pesan yang ingin disampaikan (Sanjaya, 2006:186).

(3) Menjaga kontak mata dengan siswa

Dalam proses penyajian materi pelajaran, kontak mata

(eye contact) merupakan hal yang sangat penting untuk

membuat siswa tetap memerhatikan pelajaran. Melalui kontak

mata yang selamanya terjaga, siswa bukan hanya merasa

dihargai oleh guru, akan tetapi juga mereka seakan-akan diajak

terlibat dalam proses penyajian (Sanjaya, 2006:186).

(4) Menggunakan joke-joke yang menyegarkan

Menggunakan joke adalah kemampuan guru untuk

menjaga agar kelas tetap hidup dan segar melalui penggunaan

kalimat atau bahasa yang lucu (Sanjaya, 2006:185).

c) Menghubungkan (Correlation)

Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi

pelajaran dengan pengalaman siswa atau hal-hal lain yang

memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam

struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Langkah korelasi
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dilakukan tiada lain untuk memberikan makna terhadap materi

pelajaran, baik makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan

yang dimilikinya maupun makna untuk meningkatkan kualitas

kemampuan berpikir dan kemampuan motorik siswa (Majid,

2013:219).

d) Menyimpulkan (Generalization)

Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti (core)

dari materi pelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan

merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori,

sebab melalui langkah menyimpulkan siswa akan dapat

mengambil inti sari dari proses penyajian. Menyimpulkan berarti

memberikan keyakinan kepada siswa tentang kebenaran suatu

paparan. Dengan demikian siswa tidak merasa ragu lagi akan

penjelasan guru (Sanjaya, 2006:187).

e) Penerapan (Aplication)

Langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa

setelah mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini

merupakan langkah yang sangat penting dalam proses

pembelajaran ekspositori, sebab melalui langkah ini guru akan

dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan

pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Teknik yang biasa

dilakukan pada langkah ini di antaranya, pertama, dengan

membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan.



26

Kedua, dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi

pelajaran yang telah disajikan (Sanjaya, 2006:188).

Menurut Wand dan Brown dalam Djamarah dan Zain

(2006:50) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan

mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, yang

bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui sebab

akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan

mengembangkan kemampuan belajar.

d. Keunggulan dan Kelemahan Strategi Ekspositori

1) Keunggulan

Dibawah ini merupakan keunggulan strategi pembelajaran

ekspositori:

a) Dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol

urutan dan keluasan materi pembelajaran, dengan demikian ia

dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan

pelajaran yang disampaikan (Majid, 2013:220).

b) Strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila

materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara

itu waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas (Sanjaya, 2006:189).

c) Melalui strategi pembelajaran ekspositori selain siswa dapat

mendengarkan melalui penuturan (kuliah) tentang suatu materi

pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau
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mengobservasinya (melalui pelaksanaan demonstrasi) (Majid,

2013:221).

d) Keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini bisa digunakan

untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar (Sanjaya,

2006:189).

2) Kelemahan

Di samping itu strategi pembelajaran ekspositori juga

mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya:

a) Strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap

siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak

secara baik (Sanjaya, 2006:189).

b) Strategi ini tidak mungkin dapat melayani melayani perbedaan

setiap individu baik perbedaan kemampuan, perbedaan

pengetahuan, minat dan bakat (Majid, 2013:221).

c) Keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori sangat tergantung

kepada apa yang miliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa

percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi dan berbagai

kemampuan seperti kemampuan bertutur (berkomunikasi), dan

kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu sudah dapat dipastikan

proses pembelajaran tidak mungkin berhasil (Majid, 2013:221).

d) Oleh karena gaya komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak

terjadi satu arah (one-way communication), maka kesempatan
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untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran

akan sangat terbatas pula. (Sanjaya, 2006:189).

Memerhatikan beberapa kelemahan di atas, maka sebaiknya

dalam melaksanakan strategi ini guru perlu persiapan yang matang

baik mengenai materi pelajaran yang akan disampaikan maupun

mengenai hal-hal lain yang dapat memengaruhi kelancaran proses

presentasi (Sanjaya, 2006:190).

4. Konsep Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

a. Hakikat Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Kewarganegaraan (citizenship) adalah mata pelajaran yang

memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama,

sosial-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi Warga

Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan

yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2002)

Sigalingging (2008:8) menyatakan bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan proses pendidikan, bukan hanya pengajaran

atau pengalihan pengetahuan, melainkan mencakup pula tentang

penanaman sikap untuk membentuk watak dan kepribadian. Sehubungan

dengan hal tersebut  Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education)

mempunyai kedudukan yang sangat strategis, sebab berupaya membentuk

anak didik agar menjadi Warga Negara yang baik, yang mampu

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
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b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)

Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan di semua lembaga

pendidikan atau sekolah dalam sistem pendidikan nasional.

Kedudukannya sangat strategis sebab bukan hanya sekadar proses

pengajaran atau mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi adalah penanaman

sikap untuk membentuk watak dan kepribadian berdasarkan nilai-nilai

Pancasila dan UUD 1945

Secara terperinci tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar

siswa memiliki kemampuan sebagai berikut:

1) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

Kewarganegaraan.

2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, 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 lainnya.

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi.

Dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di atas, dapat

disimpulkan bahwa  Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran

yang  memiliki misi khusus yaitu untuk membentuk siswa agar menjadi
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Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Warga Negara yang

baik adalah Warga Negara yang mampu berpikir kritis, rasional, kreatif,

cerdas dan anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara (Sigalingging, 2008:9).

c. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Sigalingging (2008:10) menyatakan bahwa ruang lingkup mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi 8 aspek, yaitu Persatuan

dan kesatuan bangsa, Norma hukum dan peraturan, Hak Asasi Manusia,

Kebutuhan Warga Negara, Konstitusi Negara, Kekuasaan dan politik,

Pancasila dan Globalisasi. Kedelapan aspek tersebut, di perinci menjadi

beberapa aspek, sebagai berikut:

1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam

perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia,

Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Partisipasi dalam pembelaan Negara, Sikap positif terhadap Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan

(Sigalingging, 2008:10).

2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan

keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat,

Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan

peradilan Internasional (Sigalingging, 2008:10).
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3) Hak Asasi Manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan

kewajiban anggota masyarakat, Kebebasan berorganisasi,

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan

bersama, Prestasi diri, persamaan kedudukan Warga Negara

(Sigalingging, 2008:10).

4) Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi

pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia,

Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi (Sigalingging, 2008:10).

5) Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan,

Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan

sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat

madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi

(Sigalingging, 2008:11).

6) Pancasila meliputi: Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara,

Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,

Pancasila sebagai Ideologi terbuka (Sigalingging, 2008:11).

7) Globalisasi, meliputi: Globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri

Indonesia di era Globalisasi, Dampak Globalisasi, Hubungan

Internasional dan organisasi Internasional, dan Mengevaluasi

Globalisasi (Sigalingging, 2008:11).
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5. Konsep Kecakapan Sosial

a. Hakikat Kecakapan Sosial

Anwar (2004:20) menyatakan bahwa kecakapan sosial atau

kecakapan antar personal (interpersonal skills) mencakup antara lain:

kecakapan komunikasi dengan empati, dan kecakapan bekerja sama.

Empati, sikap penuh pengertian dan seni komunikasi dua arah, perlu

ditekankan karena yang dimaksud berkomunikasi bukan sekadar

menyampaikan pesan tetapi isi dan sampainya pesan disertai dengan kesan

baik yang akan menumbuhkan hubungan harmonis. Keterampilan sosial,

dapat berupa keterampilan berkomunikasi. Manajemen marah, dan solusi

konflik. Situasi berteman dan menjadi bersama dengan teman kerja (co-

workers) dan kawan sekamar. Sebagian besar bersandar pada praktik

keterampilan untuk membantu seseorang lebih berkompeten secara sosial.

Zuchdi (2009:93) juga menambahkan bahwa empati merupakan

kualitas utama yang ketiga meningkatkan hubungan antarpribadi. Kualitas

yang pertama dan kedua adalah keikhlasan dan cinta tanpa ingin memiliki.

Empati merupakan kemampuan untuk benar-benar melihat dan mendengar

orang lain dan memahaminya dari perspektif orang lain tersebut. Dengan

kata lain, keikhlasan, cinta tanpa ingin memiliki, dan empati merupakan

keterampilan sosial yang perlu dikembangkan dalam setiap lingkungan

kerja, termasuk sekolah, supaya efektif atau berhasil dengan baik.

Komunikasi atau hubungan sosial merupakan perwujudan dari

sikap dasar melalui metode dan teknik yang khas. Teknik-teknik
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komunikasi hanya berguna selama teknik-teknik tersebut memudahkan

pengungkapan kualitas manusia yang utama. Orang yang menguasai

keterampilan komunikasi, tetapi kurang memiliki keikhlasan, cinta tanpa

ingin memiliki, dan empati akan merasakan bahwa keterampilan tersebut

tidak relevan, bahkan membahayakan. Sebagai contoh, orang yang sangat

terampil berbicara, tetapi kurang dapat memahami lawan bicara dari

perspektif  atau pandangan lawan bicara tersebut, kemungkinan akan

dibenci oleh orang banyak. Jadi, teknik komunikasi saja tidak dapat

menciptakan hubungan sosial yang memuaskan (Zucdi, 2009:93).

Anwar (2004:76) mengungkap ciri-ciri siswa yang sudah bisa

dikatakan mempunyai kecakapan sosial atau kecakapan antar personal

(interpersonal skills) sebagai berikut.

1) Kesadaran diri (minat, bakat, sikap, kecakapan)

2) Percaya diri

3) Komunikasi

4) Tenggang rasa dan kepedulian

5) Hubungan antar personal

6) Pemahaman dan pemecahan masalah

7) Menemukan dan mengembangkan kebiasaan positif

8) Kemandirian

9) Kepemimpinan
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b. Strategi Pengajaran untuk Kecerdasan Interpersonal atau

Kecakapan Sosial

B. Uno dan Kuadrat (2009:144) menyatakan bahwa beberapa

siswa membutuhkan kesempatan untuk melemparkan gagasan kepada

orang lain agar dapat belajar secara optimal di kelas. Pelajar yang bersifat

sosial ini paling merasakan manfaat dari belajar kelompok. Namun,

karena semua siswa memiliki derajat kecerdasan interpersonal yang

berbeda-beda, pendidik perlu mengetahui pendekatan dan pengajaran yang

melibatkan interaksi antar siswa. Strategi-strategi berikut ini dapat

membantu guru menyentuh kebutuhan siswa akan kebersamaan dan

hubungan dengan orang lain.

1) Berbagi rasa dengan teman sekelas. Mungkin berbagi rasa adalah

strategi kecerdasan majemuk yang paling mudah diterapkan. Anda

dapat meminta siswa mengolah materi yang baru diajarkan di kelas

(kemukakan pertanyaan yang muncul setelah mendengarkan

pelajaran). (B. Uno dan Kuadrat, 2009:144)

2) Formasi patung dari orang. Jika siswa berkumpul dengan cara kolektif

mempresentasikan bentuk fisik suatu gagasan, konsep, atau tujuan

pembelajaran lain, muncullah formasi patung yang dapat membuat

representasi tengkorak dari orang, yakni setiap orang

mempresentasikan sebuah tulang dan sekelompok tulang. Dalam

materi pelajaran, siswa siswa dapat membuat formasi patung dari

orang yang mempresentasikan kata (setiap siswa memegang satu
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huruf), kalimat (setiap siswa memegang satu kata) atau seluruh

paragraf (setiap siswa mempresentasikan satu kalimat).

Mintalah seorang siswa untuk membantu mengarahkan

kegiatan ini misalnya dengan menjadi instruktur, atau biarkan

komponen-komponen patung tersebut mengatur dirinya sendiri.

Keindahan pendekatan ini ada pada meminta orang mempresentasikan

benda-benda yang semula dijumpai di buku-buku kuliah. Formasi

patung dari orang ini dapat mengangkat proses belajar dari konteks

teoritisnya yang abstrak dan segera menempatkannya di tatanan sosial

yang dapat dijangkau dengan mudah. (B. Uno dan Kuadrat, 2009:145)

3) Kerja kelompok. Pembentukan kelompok kecil untuk mencapai tujuan

pengajaran umum adalah komponen utama model belajar kelompok.

Kelompok efektif jika terdiri atas tiga sampai delapan orang. Siswa-

siswa dalam kelompok kerja ini dapat mengerjakan tugas belajar

dengan macam-macam cara. Misalnya, kelompok dapat membagi

tugas berdasarkan struktur tugas, dengan satu anggota mengerjakan

bagian isi, dan anggota yang lain mengerjakan kesimpulan. (B. Uno

dan Kuadrat, 2009:146)

4) Board games. Board games (game yang menggunakan papan

permainan)  adalah cara belajar pada konteks lingkup sosial yang

menyenangkan. Dalam model belajar ini, selain siswa dapat

mendiskusikan aturan permainan mereka juga terlibat dalam proses

mempelajari keterampilan atau topik yang menjadi fokus permainan
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tersebut, topik permainan ini dapat berupa materi pelajaran. (B. Uno

dan Kuadrat, 2009:147)

5) Simulasi. Simulasi melibatkan sekelompok orang yang secara

bersama-sama menciptakan lingkungan “serba-seadanya”. Tatanan

sementara ini  mempersiapkan suasana untuk kontak yang lebih

langsung dengan materi yang dipelajari. Simulasi ini dapat bersifat

improvisasi dan spontan memainkan skenario yang dibuat dengan

seketika oleh guru. (B. Uno dan Kuadrat, 2009:148)

c. Kecerdasan Sosial

Zuchdi (2009:112) menyampaikan bahwa kecerdasan sosial, yang

aktualisasinya berupa keterampilan/kecakapan sosial, mencakup

kecakapan berkomunikasi dan  bekerja sama (berkolaborasi). Komunikasi

tidak hanya lisan, tetapi juga tertulis, dalam berbagai konteks. Dua

keterampilan utama dalam berkomunikasi secara lisan adalah menyimak

dan berbicara secara asertif, tanpa melukai perasaan orang lain. Untuk

berkomunikasi secara tertulis diperlukan keterampilan membaca

(memahami dan mengkritisi gagasan penulis, bahkan mengembangkannya

secara kreatif) dan menulis (menyampaikan gagasan secara tertulis agar

orang lain paham, jika memungkinkan menerima gagasan tersebut).

Kecakapan kolaborasi memerlukan dependensi dan interdependensi

(kesalingtergantungan). Dengan kemandirian yang dimiliki, seseorang

dapat memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi

bersama. Dan dengan kesalingtergantungan, kontribusi dari beberapa
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orang atau berbagai pihak dapat disintesiskan sehingga diperoleh

pemecahan masalah secara optimal dan komprehensif.

6. Kajian hasil penelitian yang relevan

a. Judul penelitian penerapan strategi pembelajaran ekspositori untuk

peningkatan hasil belajar IPS bagi peserta didik. Sofyana Hanani (Ikip

Veteran Semarang), Hasil dari penelitian ini menunjukkan  peningkatan

dari sebelum dilakukan strategi pembelajaran ekspositori dari 32 siswa

baru 4 peserta didik yang mendapat nilai 50-59, 14 peserta didik yang

mendapat nilai 60-69,11 peserta didik yang mendapat nilai 70-79,2 peserta

didik yang mendapat nilai 80-89, dan 1 peserta didik yang mendapat 90-

100, sehingga terdapat 20 peserta didik belum tuntas belajar dan 11

peserta didik yang tuntas belajar. Pada siklus 1, peserta didik, peserta

didik yang mendapat nilai 60-69 berjumlah 11, peserta didik yang

mendapat nilai 70-79 berjumlah 16, peserta didik yang mendapat nilai 80-

89 berjumlah 4, peserta didik yang mendapat 90-100 berjumlah 1,

Sehingga dapat diperoleh data menunjukkan bahwa ada 20 peserta didik

yang sudah tuntas dan 12 peserta didik yang belum tuntas. Pada siklus II

terdapat 5 peserta didik yang mendapat nilai 60-69,16 peserta didik yang

mendapat nilai 70-79, 9 peserta didik yang mendapat nilai 80-89, peserta

didik yang mendapat 90-100 berjumlah 2 sehingga menunjukkan

keberhasilan bahwa indikator keberhasilan peserta didik telah tercapai

yaitu 81,25%.
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b. Judul penelitian model bimbingan perkembangan untuk meningkatkan

kecakapan sosial-pribadi anak berbakat akademik. Rochmad Wahab (FIP

UNY) hasil penelitian ini menyatakan bahwa program bimbingan sosial-

pribadi berbasis model perkembangan secara empirik memiliki efek yang

sangat berarti terhadap peningkatan  kecakapan sosial-pribadi anak

berbakat akademik. Artinya, penerapan yang tepat program bimbingan

sosial-pribadi berbasis model perkembangan mampu memberikan

kontribusi  dalam meningkatkan berbagai kecakapan sosial-pribadi anak

berbakat akademik yang sangat dibutuhkannya dalam menuju kehidupan

yang mandiri dan memasuki kehidupan bermasyarakat.

B. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah

yang penting (Sugiyono, 2010:91).

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan proses belajar mengajar yang

dilakukan guru dan siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan selama ini dilakukan hanya dengan cara yang monoton

sehingga siswa kurang aktif, cepat bosan dan kurang antusias. Hal ini akan

mengakibatkan siswa kurang memiliki kecakapan sosial yang baik.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran

yang memfokuskan pada pembentukan Warga Negara yang memahami dan

mampu  melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi Warga Negara



39

Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan Pancasila dan

UUD 1945.

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus di

kerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan

efisien. Strategi pembelajaran dapat menentukan tingkat kecakapan sosial siswa.

Semakin tepat pemilihan strategi pembelajaran diharapkan pembelajaran akan

semakin efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka berpikir, dapat dijelaskan bahwa guru

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan SMP Negeri 4 Semarang dalam

proses pembelajarannya menerapkan strategi pembelajaran yakni strategi

pembelajaran ekspositori. Dalam proses pembelajarannya menggunakan strategi

pembelajaran ekspositori guru menerapkan metode pembelajaran antara lain

adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Dalam penggunaan metode

pembelajaran tersebut, guru nantinya mengajak siswa untuk keluar dari kondisi

mental yang pasif, guru memberikan motivasi dan minat siswa untuk belajar, guru

mengunggah rasa ingin tahu siswa, dan guru menciptakan suasana serta iklim

pembelajaran yang terbuka, jadi nantinya siswa akan lebih aktif dalam

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan pernyataan tentang strategi pembelajaran ekspositori, peneliti

dalam penelitian ini akan menghubungkan strategi pembelajaran ekspositori

dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMP Negeri 4 Semarang

dengan kecakapan sosial. Strategi pembelajaran ekspositori peneliti jadikan

sebagai variabel bebas (X), dan kecakapan sosial peneliti jadikan sebagai variabel
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Guru/Pendidik

terikat (Y). Berdasarkan kerangka berpikir, variabel kecakapan sosial peneliti

bagi menjadi 2 dimensi yaitu kecakapan berkomunikasi dan kecakapan bekerja

sama. Secara ringkas gambaran penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

adalah sebagai berikut, lihat gambar 2.1

Kualitatif

Kuantitatif

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Strategi Pembelajaran
Ekspositori

(Variabel Bebas)

Peningkatan Kecakapan Sosial atau Kecakapan Antar Personal

(Variabel Terikat)

Kecakapan
Berkomunikasi

Kecakapan Bekerja sama
(Berkolaborasi)

Mata Pelajaran
Pendidikan

Kewarganegaraan 1. Siswa diajak keluar dari kondisi mental
yang pasif,

2. Memberikan motivasi dan minat siswa
untuk belajar,

3. Mengunggah rasa ingin tahu siswa,
4. Menciptakan suasana atau iklim

pembelajaran yang terbuka.

Diskusi,
Ceramah,
dan tanya
jawab

Proses
Pembelajaran
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C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris

yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban

empirik dengan data. (Sugiyono, 2010:96)

Berdasarkan analisa tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah bahwa

ada pengaruh penerapan strategi pembelajaran ekspositori terhadap kecakapan

sosial siswa kelas VIII SMP N 4 Semarang.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan

beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Dalam strategi pembelajaran ekspositori guru mengawali kegiatan

pembelajaran dengan meminta siswa maju ke depan untuk menyampaikan

materi yang sudah di pahami  pada pembelajaran sebelumnya dan guru

menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan

inti, guru meminta siswa mengerjakan tujuan pembelajaran secara

berkelompok (diskusi), dilanjutkan dengan presentasi, pembahasan soal

tujuan pembelajaran dan penyampaian materi pembelajaran. Kemudian

kegiatan penutup, dalam kegiatan ini guru meminta siswa menyampaikan

kesimpulan pembelajaran, guru mengevaluasi dengan memberikan tes akhir

kepada siswa, dilanjutkan dengan penugasan dan meminta siswa meringkas

materi pelajaran di dalam buku pengembangan materi dan LKS.

2. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa strategi pembelajaran

ekspositori mempengaruhi kecakapan sosial sebesar 33,7%, sedangkan

sisanya 66,3% dipengaruhi variabel lain.

3. Hambatan internal dalam penelitian ini adalah siswa ada yang tidak

konsentrasi dan siswa ada yang terlambat mengumpulkan tugas. Kemudian

hambatan eksternal dalam penelitian ini adalah sarana penunjang
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pembelajaran seperti proyektor yang kurang berfungsi sebagai mana mestinya

dan keadaan ruang kelas yang panas yang berakibat konsentrasi siswa

melemah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan

melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guru yang belum menggunakan strategi pembelajaran ekspositori dalam

pembelajaran dapat mencoba menggunakan strategi ini, karena terbukti dapat

meningkatkan kecakapan sosial siswa.

2. Sekolah sebaiknya menyediakan atau memperbaiki berbagai fasilitas

penunjang kegiatan pembelajaran seperti: perbaikan proyektor, penambahan

buku di perpustakaan, hotspot (internet siswa) dan sirkulasi udara di dalam

kelas supaya siswa nyaman menerima pelajaran.
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