
14 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis

1. Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus 

Webster yang dikutip oleh Soclihin Abdul Wahab (2004:64) adalah 

menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan 

dampak dan akibat terhadap sesuatu. Istilah implementasi sering disebut 

juga dengan pelaksanaan atau tindakan, atau mekanisme  dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Sebab dalam 

implementasi terdapat tindakan atau pelaksanaan mengenai suatu hal atau 

objek. Implementasi banyak pengertian. Solichin Abdul Wahab (2004:63) 

menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu proses untuk 

melaksanakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. 

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik individu-

individu, pejabat-pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan. Hubungan ini dilakukan dengan aksi atau tindakan, 

yaitu kelompok-kelompok, angota, pejabat-pejabat, dan individu-individu. 

Implementasi dapat diartikan interaksi antara penyusun tujuan  dengan 

sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan 
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untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan 

dengan cara untuk mencapainya. Tangkilisan, (2003:17).  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi adalah suatu proses, atau pelaksanaan yang digunakan dalam 

kelompok untuk mentransfer ide atau gagasan, program atau harapan. 

 

2. Nilai-nilai Demokrasi 

a. Pengertian Nilai 

Nilai merupakan hal yang sangat berguna dalam kehidupan, 

dan nilai  ini merupakan segala hal yang bisa memberikan yang efektit 

dalam memotivasi diri. Sehingga nilai bisa memberikan yang efektif 

dan efesien dalam suatu penghargaan yang diraih oleh setiap individu 

maupun kelompok masyarakat, dan nilai ini juga menjadi kualitas 

yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku individu manusia. 

Sebab sesuatu, bisa memberikan hal yang manfaat, efektif,  

memuaskan, berharga, dan menyenangkan (Winarno 2007, 3). Nilai 

juga memberikan harapan yang bisa membangun jiwa dalam 

menerapkan sesuatu yang diinginkan dalam kehidupan. Misalnya nilai 

semanggat, sederhana, orang hidup mengharapkan semangat. Jadi 

nilai bersifat normatif, suatu keharusan (das sollen) yang menuntut 

diwujudkan dalam tingkah laku. Nilai menjadi pendorong atau 

motivator hidup manusia. 
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Sehingga Nilai bisa memberikan semanggat dalam suatu 

realitas yang abstrak, yang ada dalam kehidupan sehari-hari manusia. 

Nilai ini memiliki sifat yang abstrak dan tidak dapat dilihat secara 

kasat mata, nilai ini hanya dapat dirasakan dengan hal yang dapat 

diamati oleh obyek yang bernilaii itu. Semisalnya, seseorang yang 

memiliki sifat kejujuran. Kejujuran itulah disebut nilai, akan tetapi 

kita tidak dapat bisa menlihat kejujuran itu dengan kasat mata 

seseorang. Nilai memiliki sifat yang universal, bahwasannya nilai 

inilah yang mengandung makna yang efektif dalam kehidupan sehari-

hari, dan bisa memberikan dampak yang positif dalam meraih cita-cita 

dalam individu seseorang, dan menjadi sesuatu yang harus, sehingga 

nilai ini memiliki sifat universal yang ideal. Nilai bisa mewujudkan 

dalam mengimplementasikan tingka laku seseorang dan sebagai 

landasan manusia dalam bertindak. Oleh karena itu nilai berfungsi 

sebagai motivator dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari manusia.. 

Dapat disimpulkan, bahwasannya nilai dapat diperoleh 

memlaluhi tingka laku dalah diri individual. Jika seorang siswa dan 

siswi dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka siswa dan siswi 

benar secara logika. Jika siswa dan siswi tersebut keliru dalam 

menjawab suatu pertanyaan katakan salah, kita tidak bisa mengatakan 

siswa dan siswi itu buruk karena jawabannya salah, buruk adalah nilai 

moral yang ada pada diri setiap siswa dan siswi, sehingga bukan pada 
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tempatnya kita mengatakan demikian. Contoh nilai adalah apa bila kita 

melihat suatu pemandangan dalam menonton sebuah pentas petunjuk 

dan sebagainya. sehari-hari.  

b. Pengertian Demokrasi 

Harsono (2002.67) menyebutkan bahwa demokrasi merupakan 

suatu proses untuk melaksanakan kebijakan dari politik ke dalam 

administrasi, sedangkan Solichin Abdul Wahab (1997.63) menjelaskan 

bahwa demokrasi adalah tindakan yang dilakukan baik individu-

individu, pejabat-pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan politik. Pendapat diatas, mengatakan bahwa 

demokrasi memiliki dua arti yaitu: 

1) Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintah Rakyat.  

Hal ini sesuai dengan akar kata demokrasi itu sendiri (demos: 

rakyat, dan cratein: pemerintah). 

2) Demokrasi Sebagai Sebuah Nilai atau Pandangan.  

Demokrasi sebagai sebuah nilai tidak hanya berkaitan 

dengan urusan kepentingan saja, tetapi juga bisa dipraktikkan 

dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, sekolah, maupun 

dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai-nilai demokrasi yang 

patut dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, 

sekolah, maupun dalam masyarakat, bangsa, dan negara, 
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diantaranya: a) penghargaan atas kesamaan masyarakat 

(kesederajatan ), b) penghargaan atas kebebasan, c) penghargaan 

akan partisipasi dalam kehidupan bersama (musyawarah untuk 

mencapai mufakat), dan d) penghargaan atas perbedaan 

(pluralitas). 

3) Nilai-Nilai Demokrasi.  

Nilai-nilai demokrasi adalah nilai yang berharga, baik, dan 

berguna bagi individu seseorang, dikarenakan nilai merupakan 

segala sesuatu yang menerapkan dan menetapkan kuantitas yang 

membanggun cita-cita seseorang. Dalam nilai ini suatu hal yang 

sangat berguna dalam sikap, dan menujukan suatu kuantitas 

terhadap suatu hal yang dapat menjadi akar penentu tingkah laku 

manusia. Dikarena segala sesuatu itu: mengandung efektif, 

keyakinan, memuaskan, menguntungkan, dan menyenangkan 

(Winarno 2006: 3). Demokrasi  Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), demokrasi berarti: bentuk pemerintah dimana 

segenapnya rakyat tururt serta memerintah dengan perentara 

wakilnya (partisipasi), gagasan atau pandangan hidup yang 

mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, kebebasan seta 

perilaku yang sama bagi semua Warga Negara.  Jadi yang 

dimaksud nilai-nilai demokrasi adalah berharga, baik, dan berguna 

bagi gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan 
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persamaan hak dan kewajiban, kebebasan serta perilaku yang sama 

bagi semua warga Negara. 

a) Toleransi, toleransi merupakan suatu sikap yang menghargai 

dan menjunjung tinggi hak setiap individu, baik hak beribadah 

sesuai dengan agama dan kepercayaaannya masing-masing, 

hak untuk mengemukakan pendapat, hak menjalin hubungan 

sosial dalam kehidupan dimasyarakat.  

b) Menghargai perbedaan pendapat, ciri dari kehidupan 

berdemokrasi adalah adanya kebebasan untuk berpendapat. 

Oleh karena itu, dalam kehidupan berdemokrasi harus mampu 

menjunjung tinggi adanya keragaman pendapat dari masing-

masing individu. Sikap menjunjung tinggi adanya perbedaan 

pendapat dalam kehidupan berdemokrasi ini ditunjukan dari 

adanya nilai untuk menghargai setiap pendapat yang  

dikemukakan orang lain. 

c) Memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, nilai 

yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi 

adalah adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat, 

baik keanekaragaman ras, suku, maupun agama.  Tanpa adanya 

kesadaran adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat 

maka tidak mungkin nilai dapat dijunjung setinggih-tinggihnya 

dan bahkan apabila adanya keragaman tersebut tidak diakui 



20 

 

oleh anggota masyarakat maka yang timbul dmasyarakat 

adalah perpecahan. 

d) Terbuka dan menjunjung tinggih nilai-nilai dan martabat 

manusia, sikap terbuka dan kemauan untuk menjunjung tinggi 

nilai-nilai dan martabat manusia merupakan  salah satu nilai 

yang terkandung dalam kehidupan berdemokrasi. Tanpa 

adanya kemauan untuk terbuka dan menjunjung tinggi nilai-

nilai dan martabat manusia maka yang ada dalam kehidupan 

bermasyarakat adalah saling menghina, merendahkan, dan 

menjatuhkan satu dengan yang lain. 

e) Pengendalian diri, nilai pengendalian diri dalam kehidupan 

berdemokrasi mutlak diperlukan agar setiap perbuatan yang 

dilakukan tidak merugikan orang lain.   

f) Kemanusiaan dan Kebersamaan, sikap kemanusian dan 

kebersamaan adalah sudah menjadi salah satu nilai yang harus 

dijunjung tinggih dalam kehidupan berdemokrasi sebab sudah 

menjadi menjadi kodratnya, manusia diciptakan sebagai 

mahluk individu dan sekaligus mahluk sosial. Dalam 

kehidupan sosial tanpa adanya kebersamaan dalam 

menyelesaikan setiap persoalan yang timbul maka segala 

sesuatunya akan terasa sangar berat untuk diselesaikan.    
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g) Kepercayaan Diri, sikap percaya diri dalam kehidupan 

bermasyarakat sangat penting dimiliki oleh setiap anggota 

masyarakat guna mengurangi adanya sikap selalu 

menggantungkan diri kepada orang lain. Dengan adanya 

kepercayaan diri yang mantap dalam diri setiap individu pada 

mereka cenderung akan terlebih dahulu berusaha 

menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi sebelum pada 

akhirnya meminta pertolongan orang lain. 

h) Ketaatan pada Peraturan yang Berlaku, taat dan patuh memiliki 

arti selalu melaksanakan segala peraturan yang ditetapkan. 

Ketaatan dan kepatuhan yang dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh akan mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam 

kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang dibuat harus 

dilaksanakan secara bersama-sama, sebab peraturan tersebut 

merupakan hasil kesepakatan bersama. Ketaatan dan kepatuhan 

juga merupakan modal yang utama bagi setiap orang untuk 

mewujudkan keadilan masyarakat secara keseluruhan. Wujud 

ketaatan dalam kehidupan bermasyarakat: (1) Pengendalian 

tutur kata; (2) Tidak melukai perasaan orang lain; (3) 

Keluhuran nilai kemanusiaan; (4) Pengakuan adanya kelebihan 

manusia dan makhluk yang lain; dan (5) Perbuatan tidak 

merendahkan nilai kemanusiaan. 
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Nilai demokrasi secara individu hendaknya dimaknai 

sebagai cermin perilaku hidup sehari-hari yang terwujud dalam 

cara bersikap dan bertindak. Nilai yang dikemukakan di atas sesuai 

dengan apa yang menjadi nilai demokrasi dan perilaku yang 

ditanamkan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

yaitu perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan 

kepentingan bersama, bukan kepentingan perorangan atau 

golongan. Sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun 

kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah dan mufakat 

diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas 

bangsa Indonesia. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat 

dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-

nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan 

kesatuan demi kepentingan bersama.  

Pembentukan perilaku dilakukan melalui pembiasaan 

(sosialisasi), termasuk perilaku demokratis. Wahana yang dapat 

digunakan untuk mengkonstruksi perilaku demokrasi adalah kelas, 

melalui kegiatan pembelajaran, suasana kelas dalam proses 

pembelajaran mempengaruhi proses terjadinya sosialisasi. 

Pengembangan suasana kelas yang dilakukan guru dalam bentuk 

aplikasi metode pengajaran secara kreatif menyebabkan suasana 
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kelas dan pola sosialisasi menjadi demokratis. Yang tercermin dari 

pola interaksi guru dan siswanya.  

Salah satu hakikat dari pendidikan demokrasi adalah 

pembelajaran peran dan partisipasi seluruh elemen sekolah untuk 

mengarahkan perjalanan pendidikan menuju cita-cita bersama. 

Bentuk pendidikan demokrasi tersebut akan tumbuh dan kokoh jika 

dikalangan peserta didik tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi 

antara lain toleransi, bebas mengemukakan dan menghormati 

perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam 

bermasyarakat, terbuka dan berkomunikasi, menjunjung nilai dan 

martabat kemanusiaan, percaya diri, atau tidak menggantungkan 

diri pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, 

kebersamaan dan keseimbangan. Peneliti hanya menekankan pada 

penerapan budaya demokrasi di lingkungan pendidikan, karena di 

sekolah pun semua persoalan hendaknya diselesaikan melalui 

musyawarah mufakat. Contoh persoalan sekolah yang bisa 

dimusyawarakan: diskusi kelas dalam penyusunan tata tertib, 

pemilihan ketua kelas, penyusunan regu piket kelas, dan pemilihan 

ketua OSIS. Dapat disimpulkan bahwa peranan nilai-nilai 

demokrasi dalam bidang pendidikan adalah sebagai pedoman guru 

dan siswa untuk menciptakan keadilan dan kebersamaan. 
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2. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di 

Sekolah     

Pembelajaran adalah segala kegiatan yang dilakukan atau 

diimplementasikan secara sadar dan sengaja. Tujuan pembelajaran dalam 

bukunya Sugandi, dkk (2004.25) adalah membantu siswa  

Supaya siswa bisa memperoleh berbagai pemahaman dan dengan 

pemahaman itu akan meningkatkan tingkah laku yang dimaksud meliputi 

pengalaman yang dilakukan oleh setiap siswa, pemahaman ini dapat 

menumbuhkan spiritual dalam diri untuk memahami dan menerapkan 

pengetahuan, serta ketrampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi 

sebagai pengendali sikap dan prilaku siswa. Tujuan pembelajaran 

menggambarkan kemampuan atau tingkat penguasaan yang diharapkan 

dicapai oleh siswa setelah mereka mengikuti suatu proses pembelajaran. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pendidikan 

yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban 

suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan 

dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. 

Karena dinilai penting, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu 

mata pelajaran dengan fokus pembentukan diri yang beragam dari segi 

agama, sosio-kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga 

Negara Indonesia yang cerdas, trampil, dan berkarakter yang dilandasi 

pancasila dan UUD NRI 1945. Pendidikan Pancasila dan 
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Kewarganegaraan atau civics education adalah pendidikan atau pengajaran 

untuk mengembangkan kesadaran akan dirinya sebgai Warga Negara, 

dengan hak-hak berbagai tanggung jawabnya dalam diri peserta didik. Di 

Indonesia pada zaman pra-kemerdekaan yang dikenal adalah pendidikan 

atau pengajaran “Budi Pekerti“ yang menanamkan dalam diri peserta didik 

azas-azas moral, etika dan etiket, yang melandasi sikap dan tingkah laku 

dalam pergaulan kehidupan keluaga, komunitas, dan masyarakatnya. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang 

digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai 

luhur moral yang berakar pada budaya Bangsa Indonesia, yang diharapkan 

dapat mewujudkan dalam bentuk prilaku sehari-hari siswa. Baik sebagai 

individu maupun sebagai anggota masyarakat dan mahluk ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa.  

Tujuan utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah 

untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan 

perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, 

wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon 

penerus bangsa yang sedang mengkaji dan menguasai ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta seni. Karena tujuan dalam Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan ini merupakan membentuk kemampuan-kemampuan 

individu seseorang untuk mengembangkan potensi dirinya. Karna tujuan 

pendidikan meliputi: berpikir kritis terhadap isu Kewarganegaraan, 
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berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 

berkembang secara positif dan demokratis, dan berintraksi dengan bangsa 

atau negara lain. Funsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu 

sebagai wahana dalam membentuk Warga Negara yang cerdas, terampil, 

dan berkarakter, setia pada Bangsa dan Negara Indonesia dengan 

kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai Pancasila dan UUD NRI 1945. 

Ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

meliputi persatuan bangsa, nilai dan norma, hak asasi manusia (HAM), 

kebutuhan hidup, kekuasaan dan politik, masyarakat demokrasi, Pancasila 

dan konstitusi Negara, dan globalisasi. Pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan umumnya melalui pendidikan pembelajaran 

kontekstual, yang meliputi kontruktivitisme, inkuiri, bertanya, masyarakat 

belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian otentik. Selain pendekatan 

pembelajaran di atas juga diperlukan berbagai komponen pembelajaran 

guna tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal. Komponen 

pembelajaran tersebut: materi pembelajaran, media pembelajaran, metode 

pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran.  Berlakunya kurikulum 2004 

yaitu Berbasis Kompotensi (KBK), secara struktur PPKn diganti menjadi 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan Kewarganegaraan 

menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai bagaian dari materi yang 

dikembangkan secara paralel dengan materi tentang nilai-nilai demokrasi 

yang dipusatkan pada 10 ( sepuluh ) pilar demokrasi konstitusi sesuai 
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dengan UUD NRI 1945. Kesepuluh pilar tersebut adalah demokrasi yang 

ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi yang menjunjung hak asasi 

manusia, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat,  demokrasi 

yang didukung oleh kecerdasan warga Negara, demokrasi yang 

menetapkan konsep Negara Hukum, demokrasi yang menjamin 

terselenggarah peradilan yang bebas dan tidak memihak, demokrasi yang 

menerapkan pembagian kekuasaan negara, demokrasi yang menjamin 

berkembangnya otonomi daerah, demokrasi yang menumbuhkan 

kesejahtraan rakyat, dan demokrasi yang berkeadilan sosial.  

Dalam pendidikan politik yang bersifat indotrinatif para siswa 

mengikuti kegiatan seremonial dalam bentuk berbagai upacara dengan 

penuh keterpaksaan. Pelajaran yang diterima di kelas tidak cocok dengan 

realitas yang ada di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan dipenuhi 

dengan doktrin dan berbagai informasi yang tidak diperlukan, yang harus 

dihafal tanpa memahami makna sebenarnya. Sebab, apabila siswa 

memahami doktrin yang dipelajari maka akan diketemukan bahwa apa 

yang dipelajari berbeda dengan apa yang ada dimasyarakat. Oleh karena 

itu diawal proses reformasi ini PPKn atau civic education dapat dirombak 

secara universitas. Sehingga dalam suatu prinsip indoktrinasi ini harus 

sesuaikan, dikarena tidak sesuai dan harus diganti dengan prinsip dialog. 

Sesagala aktivitas yang bersifat paksaan harus diubah menjadi aktivitas 

yang efektif. Tekanan pada unsur kerja individual perlu dilengkapi dengan 
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tekanan yang berbau unsur kerjasama dalam kelompok. Materi civic 

education diterapkan melaluhi empat konsep yang meliputi aspek 

pengetauhan dalam sejarah yang asal mula demokrasi. Perkembangan 

demokrasi di Indonesia, jiwa demokrasi dalam Pancasila dan UUD NRI 

1945, dan tantangan demokrasi dalam era sekarang ini. Seorang guru 

diharapkan dapat menggunakan sebuah model pembelajaran yang kreatif 

dan menyenangkan, strategi atau model pembelajaran PPKn yang efektif 

dan bervariasi.  

 Pembelajaran harus memperhatikan minat dan kemampuan peserta 

didik, penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan efektivitas 

dan efesiensi pembelajaran. Pembelajarn perlu dilakukan sedikit ceramah 

dan metode-metode yang berpusat pada guru, serta lebih menekankan pada 

interaksi peserta didik. Penggunaan metode yang bervariasi akan sangat 

membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berikut 

dikemukakan beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru 

diantaranya: metode demonstrasi, metode inkuiri, metode penemuan, 

metode eksperimen, metode pemecahan masalah, metode perolehan 

konsep, metode penugasan, metode ceramah, metode tanya jawab, dan 

metode diskusi (Hamja 2007. 14). 

 

B. Penelitian Terdahulu 
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Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan  penelitian ini 

diantaranya: 

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

 

1. Skripsi Ahmad Habri (2008) Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN 2 Kota BIMA.  

Hasil penelitian Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN 2 Kota BIMA. sebenarnya 

suda cukup baik. Upaya yang dilakukan oleh Guru PPKn dalam 

Mengimplementasi nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan yakni mematuhi aturan, dan menghormati 

sesama, saling berkerja sama, menghormati pendapat orang lain, dan berbagai 

kegiatan yang ada di dalam sekolah. 

Persamaan yakni Mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi  dalam 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan  Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan  metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif  yang 

meliputi redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Perbedaan yakni Fokus penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, dan 

dalam penelitian ingin mengetauhi  bagaimana bentuk Implementasi Nilai-nilai 

Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila oleh setiap siswa, baik 

secara individu, maupun secara kelompok. 
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2. Skripsi Syamsul Romo (2007), Implementasi Tata Tertib Sekolah dalam 

Penaman Budaya Siplin  di MAN Labuan Bajo NTT. 

 Hasil Penelitian Implementasi Tata Tertib Sekolah dalam Penaman 

Budaya Siplin  di MAN Labuan Bajo NTT cukup baik mengigat siswa sudah 

menerapkan dan faham dengan pelaksanaan tata tertib di sekolah yang berlaku, 

adapun siswa yang melangar  masih di katakan wajar  karena hanya terkait dengan 

pelanggaran ringan dan pemberian sanksi ditetapkan sesuai dengan jumlah 

komulatif point sanksi. 

 Persamaan yakni dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dan metode deskriptif, serta teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Perbedaan yakni dalam penelitian ini peneliti ingin mengetauhi bagaimana 

penerapan Implementasi Tata Tertib Sekolah dalam Penaman Budaya Siplin  di 

MAN Labuan Bajo NTT, serta bagaimana peran warga sekolah di dalam 

menggalakan tata tertip sekolah dalam penanaman budaya disiplin siswa. 

3. Skripsi Syamsul Syahdi (2012) dengan judul: Implementasi Nilai-Nilai 

Kearifan Lokal Pada Pembelajaran PPKn Di SMA Negeri 1 Kendal”. 

Hasil penelitiannya tentang Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal yang 

dikembangkan pada proses Pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Kendal sudah 

baik, karena sekolah tidak hanya mengadopsi dari nilai-nilai kearifan lokal yang 

dirumuskan oleh pusat kurikulum saja tetapi sekolah juga menyesuaikan dengan 

visi dan misi sekolah dan kebutuhan yang mendasari sekolah. Selain itu, sekolah 
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juga melengkapi sarana dan prasarana serta kegiatan-kegiatan yang menunjang 

untuk proses pembiasaan dan penanaman nilai-nilaikearifan lokal tersebut. 

Implementasi nilai-nilai kearifan lokal pada pembelajaran PPKn di SMA 

negeri 1 Kendal tidak dicantumkan dalam Silabus maupun RPP. Akan tetapi guru 

menginternalisasikannya secara spontan pada proses pembelajaran. Metode yang 

sering digunakan oleh guru PPKn adalah ceramah atau bercerita dan metode 

diskusi. 

mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal yang ditanamkan pada 

pembelajaran PPKn berupa petuah-petuah dan kearifan tokoh kepahlawanan 

diantaranya Walisanga, Sultan agung, Tumenggung Bahurekso.  

Persamaan dalam Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada 

Pembelajaran PPKn Di SMA Negeri 1 Kendal yakni Penelitian ini peneliti 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan metode deskriptif. Serta teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Perbedaan yakni , penelitian ingin mengetauhi bagai mana penerapan 

nilai-nilai Kearifan Lokal Pada Pembelajaran PPKn Di SMA Negeri 1 Kendal. 

Serta bagaimana guru menggatasi hambatan yang ada dalam materi PPKn. 

4. Muhammad Nasrullah (2016) Implementasi Nilai-nilai demokrasi dalam 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke 

Rembong Ruteng NTT. 

Hasil Penelitian yakni Implementasi Nilai-nilai demokrasi dalam 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke 
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Rembong Ruteng NTT sudah cukup baik dalam melakukan  atau 

mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi 

Persamaan yakni dalam Penelitian ini peneliti menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, dan metode deskriptif. Serta teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Perbedaan yakni Dalam penelitian ini, penelitian ingin mengetauhi bagai 

mana penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan pancasila 

dan kewarganegaraan di MAN Langke Rembong Ruteng NTT. Serta bagaimana 

guru menggatasi hambatan yang ada dalam materi PPKn. 

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa penelitian yang akan dilakukan 

ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya dalam penelitian ini yaitu 

sama-sama meneliti tentang Implementasi dan  Nilai-nilai Demokrasi, Nilai-nilai 

Kearifan Lokal,  yang dilakukan melalui kegiatan sekolah, akan tetapi terdapat 

perbedaan yaitu tentang fokus penelitian yang akan dikaji. Penelitian ini fokus 

pada Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong Ruteng Nusa 

Tenggara Timur. 

 

 

 

 

 

 


