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MODEL SOSIALISASI UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MENGENAI 

NILAI-NILAI PERSATUAN INDONESIA MELALUI PEMUTARAN VIDEO 

LAGU DENGAN PENERAPAN MODIFIKASI STRATEGI EVERYONE  

IS A TEACHER HEREDANANSWER GALLERY PADAKARANG  

TARUNA DUKUH KARANG MANIS SELATANDESA 

MRISEN KECAMATAN JUWIRINGKABUPATEN  

KLATEN TAHUN 2019 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan implementasi model sosialisasi 

untuk meningkatkan pemahaman mengenai nilai-nilai persatuan Indonesia; 2) 

mengetahui seberapa besar peningkatan mengenai pemahaman nilai-nilai 

persatuan Indonesia melalui pemutaran video lagu dengan penerapan modifikasi 

strategi Everyone is a Teacher Here dan Answer Gallery. Penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen yang berjenis Pre-eksperimental dengan desain 

One Group Pretest Posttest. Penelitian ini dilakukan di Dukuh Karang Manis 

Selatan Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dengan populasi yang 

berjumlah 40, dan sampel 20. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

cluster sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode angket, dan observasi. Indikator nilai persatuan Indonesia dalam penelitian 

ini yaitu: 1) menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa 

dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan; 2) rela berkorban untuk 

kepentingan bangsa dan negara; 3) cinta tanah air dan bangsa; 4) bangga sebagai 

bangsa dan bertanah air Indonesia, 5) memajukan pergaulan demi persatuan dan 

kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tungga lka. Validitas penelitian ini adalah 

validitas isi dengan menggunakan rumus Correlation Product Moment dari 

Pearson. Reliabilitas menggunakan rumus Kuder Richardson (KR.20). Normalitas 

data dalam penelitian ini menggunakan uji Shapiro Wilk. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan uji-t sampel berpasangan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa t hitung 19,661 lebih besar dari t tabel 2,086 dengan taraf 

signifikansi 0,05 dan didapatkan nilai rata-rata Pretest 27,95 menjadi 37,15 pada 

Posttest. Berdasarkan hasil data Pretest dan Posttest tersebut kemudian 

dibandingkan sehingga diperoleh nilai selisih sebesar 9,20. Hal ini berarti ada 

perbedaan pemahaman pada karang taruna Dukuh Karang Manis Selatan, Desa 

Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten antara sebelum (Pretest) dan 

sesudah (Posttset). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan hipotesis yang 

diajukan H0 ditolak dan Haditerima artinya ada peningkatan pemahaman pada 

karang taruna Dukuh Karang Manis Selatan Desa Mrisen Kecamatan Juwiring 

Kabupaten Klaten setelah dilaksanakan model sosialisasi nilai persatuan melalui 

pemutaran video lagu dengan modifikasi strategi Everyone is Teacher Here dan 

Answer Gallery. 

 

Kata kunci: Sosialisasi, Nilai Persatuan Indonesia, Everyone is a Teacher Here, 

Answer Gallery. 
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Abstract 

This study aims to: 1) describe the implementation of the socialization model to 

improve understanding of the values of Indonesian unity; 2) knowing how much 

improvement was made in understanding the values of Indonesian unity through 

video playback of songs by applying the modified strategy Everyone is a Teacher 

Here and Answer Gallery. This study used the Pre-experimental type method with 

the design of the One Group Pretest Posttest. This research was conducted in the 

South Sweet Karang Hamlet in Mrisen Village, Juwiring District, Klaten Regency, 

with a population of 40 and 20 samples. The sampling technique used was cluster 

sampling. Data collection techniques in this study used the questionnaire method, 

and observation. Indicators of the value of Indonesian unity in this study are: 1) 

placing the unity, unity, interests, safety of the nation and state above personal or 

group interests; 2) willing to sacrifice for the benefit of the nation and state; 3) love 

for the homeland and nation; 4) proud of being a nation and a land of Indonesia, 5) 

advancing association for the unity and unity of a nation that has Bhineka Tungga 

lka. The validity of this research is content validity by using the Pearson Product 

Correlation Formula formula. Reliability uses the formula Kuder Richardson 

(KR.20). Normality of the data in this study used the Shapiro Wilk test. Data analysis 

in this study used paired sample t-test. The results showed that t arithmetic 19,661 

was greater than t table 2,086 with a significance level of 0.05 and obtained the value 

of the Pretest average of 27.95 to 37.15 in the Posttest. Based on the results of the 

Pretest and Posttest data, it was then compared to obtain a difference of 9.20. This 

means that there is a difference in understanding of youth in the Karang Karang 

Selatan Hamlet, Mrisen Village, Juwiring Subdistrict, Klaten Regency between 

(Pretest) and after (Posttset). Based on these results it can be concluded that the 

proposed hypothesis is rejected and accepted, meaning that there is an increase in 

understanding of the Karang Karang Selatan Hamlet in Mrisen Village, Juwiring 

Subdistrict, Klaten Regency after a unified value socialization model was conducted 

through video playback of songs with modifications to the Everyone is Teacher Here 

and Answer Gallery strategies. 

 

Keywords: Socialization, Indonesian Unity Value, Everyone is a Teacher Here, 

Answer Gallery. 

 

1. PENDAHULUAN 

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keragaman 

suku, budaya, ras, agama dan bahasa. Keragaman inilah yang akan menjadi 

pemersatu bangsa. Berbagai keragaman ini dipersatukan dengan adanya Pancasila. 

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merdeka yang lahir tahun 1945 

dan pandangan hidup bangsa adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat 

penting. Weatherbee (1985) dalam jurnalnya yang berjudul “Indonesia in 1984: 

Pancasila, Politics, and Power” menjelaskan bahwa negara Indonesia didasarkan 
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atas lima prinsip dasar Pancasila yaitu percaya pada satu tuhan, paham 

kemanusiaann, persatuan nasional, demokrasi konsensual, dan keadilan sosial.  

Jhoner (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Pancasila:5 Ways of Life for 

Indonesian People” menjelaskan bahwa Pancasila jika dilihat dari aspek sosiologis 

adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang ada dimasyarakat umum. Pancasila 

mencerminkan nilai-nilai yang konstan dan umum dimasyarakat. Nilai-nilai ini ada 

di bawah dan dalam masyarakat umum disebut tradisi nasional. Tradisi nasional 

sangat penting dalam kehidupan berbangsa. 

Akhir-akhir ini nilai persatuan Indonesia terus mengalami kemerosotan 

khususnya dikalangan generasi muda. Berdasarkan wawancara dengan Bogix 

Saputro selaku ketua karang taruna Dukuh Karang Manis Selatan Desa Mrisen 

Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, nilai-nilai persatuan Indonesia ini sudah 

mulai memudar. Memudarnya nilai-nilai persatuan Indonesia dapat dilihat ketika 

diadakannya perkumpulan rutin sebulan sekali. Pemuda banyak yang tidak hadir 

ketika rapat proker, tidak memperhatikan dengan bermain Gadget masing-masing 

(handphone), tidak mendengarkan pendapat orang lain, memilih-milih teman ketika 

bergaul, kurang memberikan apresiasi dalam membantu sesama dan lain-lain itu 

adalah sebagai bukti bahwa nilai-nilai persatuan Indonesia yang dimiliki pemuda 

karang taruna masih rendah.  

Menurut Gunawan sebagaimana dikutip Khoiriyah (2018:6), sosialisasi 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk membangkitkan kesadaran serta sikap 

posistif untuk pembangunan karakter bangsa yang sesuai dengan pancasila. Kunci 

utama pembentukan karakter dan peradapan bangsa adalah kebiasaan budaya yang 

disosialisasikan secara berulang-ulang. Sosialisasi sebagai salah satu strategi 

pembangunan karakter bangsa dimaksudkan untuk membangun kesadaran 

masyarakat, atau kelompok tentang kondisi bangsa negara terutama terkait karakter 

kebangsaan. Menurut Arnett sebagaimana dikutip Boundless (2010), ada tiga 

pengertian utama sosialisasi, yaitu: 

Pertama, sosialisasi merupakan kontrol impuls dalam membantu individu 

mengembangkan hati nurani dengan tujuan tercapai secara alami ketika orang 

tumbuh dalam masyarakat tertentu. Kedua, sosialisasi merupakan proses 

individu bagaimana mempersiapkan dan melakukan peran sosial tertentu 
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sepeerti peran pekerjaan, peran gender, dan peran lembaga seperti pernikahan 

dan menjadi orang tua. Ketiga, sosialisasi merupakan sumber makna dan nilai 

bersama, melalui sosialisasi orang belajar mengidentifikasi apa yang penting 

dan dihargai dalam budaya tertentu. 
 

Menurut Fikroturrofiah (2016), pemahaman merupakan kemampuan berpikir 

yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Pemahaman tidak hanya bisa 

menghapal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk 

menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari juga mampu memahami konsep dari 

pelajaran tersebut. Triyanto (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Civic Education 

as a Tool For Moral Education By Integrating the five Basic Principles (Pancasila)” 

menjelaskan bahwa persatuan Indonesia mewujudkan konsep nasionalisme, cinta 

untuk negara dan tanah air, membayangkan kebutuhan untuk selalu mendorong 

persatuan dan integritas nasional. Pancasila nasionalis memenuntut agar orang 

Indonesia menghindari perasaan superioritas dengan alasan etnis, karena alasan 

keturunan dan warna kulit. Menurut Darmadi (2017:97), persatuan mengandung arti 

kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, 

sosial, budaya dan pertahanan keamanan yang terwujud dalam suatu wadah 

(Indonesia). Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia mengandung arti usaha yang 

mengarah pada pembinaan rasa rasionalisme masyarakat, persatuan Indonesia 

menghargai sekaligus menghormati keberagaman yang dimiliki Indonesia. 

Menurut Wahyuni (2015), video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, 

memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya 

menggunakan film seloid, sinyal elektronik, atau media digital. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2007:624), lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam 

bercakap, bernyanyi, membaca,dsb). Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu 

garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan 

(Djamarah, 2010:5). 

Menurut Mulyana (2010:149), modifikasi dapat diartikan menata dan mengatur 

sesat sesuai yang sebelumnya sudah ada menjadi sesuatu yang baru, lebih menarik, serta 

memiliki manfaat yang lebih tinggi. Menurut Zaini (2008:60), Everyone is a Teacher 

https://www.blogger.com/profile/15328477830373895556
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Here merupakan strategi yang sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas 

secara keseluruhan dan secara individual. Strategi ini berkesempatan kepada setiap 

peserta didik untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya. Menurut Muhibbin 

sebagaimana dikutip Yuliawati (2016:39), strategi Answer Gallery merupakan 

strategi yang dapat mengaktifkan siswa juga sekaligus dapat mengukur pemahaman 

siswa terhadap materi yang dipelajari.  

Langkah-langkah modifikasi strategi Everyone is a Teacher Here dan Answer 

Gallery: 1) Peneliti membagi peserta didik menjadi 6 kelompok; 2) Peneliti 

membagikan kertas kosong yang di isi peserta didik dalam menganalisis lagu; 3) 

Peneliti menampilkan vidio lagu kepada siswa yang berkaitan dengan materi yang 

akan disampaikan; 4) Siswa menganalisis isi lagu yang diberikan peneliti; 5) Peserta 

didik secara sukarela membacakan hasil analisis lagu mengenai nilai persatuan 

tersebut di depan teman-temannya; 6) Peneliti membuat pertanyaan beserta jawaban 

sesuai materi isi vidio lagu ditampilkan; 7) Masing-masing kelompok peserta didik 

mencari jawaban/point penting yang ditempel disetiap sudut kelas sesuai instruksikan 

dipapan tulis oleh peneliti; 8) Peserta didik mengumpulkan jawaban dari soal yang 

kemudian menempelkan jawaban tersebut sesuai dengan pertanyaannya di papan 

yang tersedia; 9) Pewakilan kelompok peserta didik maju untuk mempresentasikan; 

10) Kelompok peserta didik yang maju dapat diberi kesempatan menukar jawaban 

yang kemungkinan ada di kelompok lain; 11) Kelompok lain menanggapi jawaban 

final kelompok yang presentasi, begitu seterusnya hingga semua kelompok maju 

mempresentasikan hasil jawabannya; 12) Peneliti memberikan evaluasi terkait 

jawaban siswa yang kurang tepat sekaligus memberikan kuis terkait suatu materi 

yang telah ditugaskan diawal dengan posisi masih berkelompok; 13) Kesimpulan dan 

evaluasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dipandang cukup penting untuk 

melakukan penelitian tentang “Model Sosialisasi untuk Meningkatkan Pemahaman 

mengenai Nilai-nilai Persatuan Indonesia melalui Pemutaran Video Lagu dengan 

Penerapan modifikasi Strategi Everyone is a Teacher Here dan Answer Gallery pada 

Karang Taruna Dukuh Karang Manis Selatan Desa Mrisen Kecamatan Juwiring 

Kabupaten Klaten tahun 2019”.  
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Penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagaimana berikut:  

1) Untuk mendiskripsikan implementasi model sosialisasi untuk meningkatkan 

pemahaman mengenai nilai-nilai persatuan Indonesia melalui pemutaran video 

lagu dengan penerapan modifikasi strategi Everyone is a Teacher Here dan 

Answer Gallery pada Karang taruna Dukuh Karang Manis Selatan Desa Mrisen 

Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten tahun 2019. 

2) Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan mengenai pemahaman nilai-nilai 

persatuan Indonesia melalui pemutaran video lagu dengan penerapan modifikasi 

strategi Everyone is a Teacher Here dan Answer Gallerypada Karang taruna 

Dukuh Karang Manis Selatan Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten 

Klaten tahun 2019.  

Menurut Bachtiar sebagaimana dikutip oleh Yanti (2015:12), Indikator nilai 

persatuan Indonesia dalam penelitian yaitu sebagaimana berikut: 

1)  Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan negara 

diatas kepentingan pribadi atau golongan.  

2)   Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 

3)   Cinta tanah air dan bangsa.  

4)   Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia. 

5)  Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka 

Tungga lka.  

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2010:110). Hipotesis yang 

diajukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada peningkatan pemahaman mengenai nilai-nilai persatuan Indonesia 

pada karang tarunaDukuh Karang Manis Selatan Desa Mrisen Kecamatan Juwiring 

Kabupaten Klaten setelah dilaksanakan model sosialisasi melalui pemutaran video 

lagu dengan penerapan modifikasi strategi Everyone is a Teacher Here dan Answer 

Gallery atau nilai rata-rata antara (Pretest) dan (Posttest) sama.  

Ha: ada peningkatan pemahaman mengenai nilai-nilai persatuan Indonesia pada 

karang taruna Dukuh Karang Manis Selatan Desa Mrisen Kecamatan Juwiring 

Kabupaten Klaten setelah dilkasanakan model sosialisasi melalui pemutaran video 
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lagu dengan penerapan modifikasi strategi Everyone is a Teacher Here dan Answer 

Gallery atau nilai rata-rata antara(Pretest ) dan (Posttest) berbeda. 

 

2. METODE  

Metode penelitian ini adalah eksperimen yang berjenis Pre-eksperimental dengan 

desain One Group Pretest Posttest. Menurut Sugiyono (2017:107), penelitian 

eksperimen terdapat (treatment), metode penelitian ini digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendalikan. 

Menurut Sugiyono (2017: 109), Pre-eksperimental merupakan metode riset yang 

menggunakan langkah-langkah dasar penelitian eksperimen, namun tidak ada kelas 

control sebagai pembanding. Menurut Darmadi (2014:237) One Group 

PretestPosttest yaitu desain dengan melibatkan satu kelompok yang diberi pretest 

(O1), suatu treatmen (X), dan posttest (O2). 

Langkah-langkah One-Group Pretest-Posstest Design adalah 1) mengadakan 

Pretest; 2) memberikan perlakuan (treatment); 3) mengadakan posttest; 4) 

menganalisis data. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 pemuda dari 40 

populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster sampling. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket, dan 

observasi. Validitas penelitian ini adalah validitas isi dengan menggunakan rumus 

Correlation Product Moment dari Pearson. Reliabilitas menggunakan rumus Kuder 

Richardson (KR.20). Analisis data dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau 

tidak. Normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji Shapiro Wilk. 

Pengujian hipotesis menggunakan uji-t sampel berpasangan atau Paired Sample T-

test. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah-langkah desain One Group Pretest Posttest meliputi pretest, memberikan 

perlakuan, dan posttest. Tahap awal yang dilakukan peneliti yaitu mengadakan 

pretest dengan membagikan angket kepada pemuda karang taruna. Angket tersebut 

sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur pemahaman nilai-nilai persatuan 
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Indonesia. Langkah kedua dalam penelitian ini yaitu memberikan model sosialisasi 

untuk meningkatkan pemahaman mengenai nilai-nilai persatuan Indonesia melalui 

pemutaran video lagu dengan modifikasi strategi Everyone is a Teacher Here dan 

Answer Gallery. Modifikasi dari kedua strategi tersebut menekankan pada proses 

berfikir secara kelompok. Tahap akhir peneliti mengadakan posttest dengan 

menyebarkan angket yang sama dengan pretest dengan tujuan untuk membandingkan 

hasil yang diperoleh sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

Nilai rata-rata Pretest sebanyak 27,95 meningkat menjadi 37,15 pada Posttest.. 

Nilai median pada Pretest sebesar 28,00 meningkat menjadi 38,00 pada Posttest. 

Nilai mode Pretest yaitu 22 meningkat menjadi 40 pada Posttest. Nilai minimum 

Pretest sebesar 21 meningkat menjadi 30 pada Posttest. Nilai maksimum Pretest 

sebesar 36 meningkat menjadi 44 pada Posttest. Nilai sum berjumlah 559 meningkat 

menjadi 743 pada Posttest. Berdasarkan hasil kedua data Pretest dan Posttest 

tersebut kemudian dibandingkan sehingga diperoleh nilai selisih sebesar 9,20. 

Berdasarkan uji normalitas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,634 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil selisih antara nilai Pretest dan Posttest 

tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan pengujian hipotesis yang menggunakan 

uji t Paired Samples T-test dengan hasil nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu 19,661 

> 2,086 atau probabilitas .000 > (level of significant 0.05). Berdasarkan hasil yang 

diperoleh tersebut dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya ada peningkatan pemahaman nilai-nilai persatuan Indonesia pada 

karang taruna Dukuh Karang Manis Selatan Desa Mrisen Kecamatan Juwiring 

Kabupaten Klaten antara (Pretest) dan setelah diberi perlakuan (Posttest).  

Hasil penelitian Lukmana (2016) menunjukan bahwa melalui model sosialisasi 

menggunakan strategi Answer Gallery kombinasi Talking Stick dapat meningkatkan 

toleransi antar umat beragama dan kesadaran ber-Bhineka tunggal Ika pada karang 

taruna. Hasil penelitian Nugroho (2013) menunjukan penerapan strategi 

pembelajaran Answer Gallery kolaborasi Everyone is a Teacher Here dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar dalam pembelajaran buku besar pada 

siswa Kelas X Akuntasi 2 Smk Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2012/2013. Hasil 

Penelitian Sekarini (2012) membuktikan bahwa pembelajaran menggunakan metode 
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strategi Everyone is a Teacher Here dapat meningkatkan antusiasme dalam kegiatan 

pembelajaran PKn pada materi makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pada 

siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Hasil ketiga penelitian tersebut selaras dengan peneliti yaitu adanya persamaan 

menggunakan streategi Everyone is a Teacher Here dan Answer Gallery. Perbedaan 

ketiga penelitian ini dengan peneliti adalah tempat observasi dan tujuan penerapan 

strateginya.  

Hasil penelitian Zaman (2018) menunjukan bahwa uji coba model sosialisasi 

nilai cinta tanah air menggunakan strategi Numbered Head Together kolaborasi 

Reading Guide dapat meningkatkan sikap positif pemuda karang taruna. Hasil 

penelitian Khoiriyah (2018) menunjukan uji coba model sosialisasi nilai toleransi 

menggunakan strategi Role Playing kombinasi Debat dapat meningkatkan sikap 

positif pemuda desa Jonggrangan. Hasil kedua penelitian tersebut selaras dengan 

peneliti yaitu adanya persamaan sikap tanah air dan toleransi (Indikator nilai 

persatuan) serta menerapakan model sosialisasi dimasyarakat (pemuda karang 

taruna). Perbedaan kedua penelitian ini dengan peneliti yaitu terletak pada tempat 

dilakukannya sosialisasi.  

Hasil penelitian Triyanto (2013) yang berjudul “Civic Education as a Tool For 

Moral Education By Integrating the five Basic Principles (Pancasila)” menunjukan 

bahwa Pendiidkan moral dilakukan dengan menentukan nilai-nilai pancasila yaitu: 1) 

ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa; 2) menghormati martabat kehidupan 

manusia; 3) harmoni keidupan dalam keberagaman; 4) musyawarah dengan akal 

sehat dan hati nurani luhur; 5) kerja keras dan mandiri. Hasil penelitian ini selaras 

dengan peneliti yaitu adanya persamaan membahas mengenai Pancasila. Perbedaan 

dalam penelitian ini adalah penelitian Triyanto (2013) mengenai model integralisasi 

pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan 

kewarganegaraan, sedangkan peneliti membahas model sosialisasi nilai persatuan 

Indonesia pada karang taruna.  

Hasil penelitian Weatherbee (1985) yang berjudul “Indonesia in 1984: 

Pancasila, Politics, and Power” menunjukan bahwa negara Indonesia didasarkan 

atas lima prinsip dasar pancasila yaitu: 1) percaya pada satu tuhan; 2) paham 



10 
 

kemanusiaan; 3) persatuan nasional; 4) demokrasi konsensual; 5) keadilan sosial. 

Pertama kali diucapkan pada bulan juni 1945 sebagai pondasi negara yang 

independen, dalam renzim orde baru. Hasil penelitian ini selaras dengan peneliti 

yaitu adanya persamaan membahas mengenai Pancasila. Perbedaan dalam penelitian 

ini adalah penelitian Weatherbee (1984) mengenai kondisi negara Indonesia pada 

tahun 1984 terkait politik dan kekuatannya, sedangkan peneliti membahas model 

sosialisasi nilai persatuan Indonesia pada karang taruna.  

Hasil penelitian Siswoyo (2013) yang berjudul “Philosophy of Education in 

Indonesia: Theory and Thought of Instutisional (Pancasila)”  menunjukan bahwa 

urgensi Pancasila sebagai falsafah dasar bagi bangsa Indonesia. Citra ideal manusia 

Indonesia adalah fokus utama dari pengembangan dan implementasi sistem 

pendidikan nasional Indonesia. Konsep citra ideal dapat dibangun dengan 

membangun filosofis pendidikan nasional pancasila. Pancasila perlu didukung 

dengan upaya pembangunan filsafat pendidikan Pancasila nasional, citra ideal dari 

masyarakat Indonesia. Hasil penelitian ini selaras dengan peneliti yaitu adanya 

persamaan membahas mengenai Pancasila. Perbedaan dalam penelitian ini adalah 

penelitian Siswoyo (2013) membahas filsafat pendidikan di Indonesia, sedangkan 

peneliti mengenai model sosialisasi nilai persatuan Indonesia pada karang taruna.  

Hasil penelitian dari Taniredja dkk (2012) yang berjudul “The Appropriate 

Pancasila Education Contents to implant Lofty Valuies for Indonesian Students” 

menunjukan bahwa pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai luhur terhadap siswa 

Indonesia, temuan studi menunjukan bawa responden setuju dengan menekankan 

kembali hal-hal yang berkaitan dengan: 1) landasan dan tujuan pendidikan Pancasila;  

2) Pancasila dalam konteks historis perjuangan Indonesia; 3) Pancasila sebagai 

sistem filosofis; 4) pancasila sebagai etika politik; 5) pancasila sebagai idiologi 

nasional; 6) pancasila dalam administrasi negara Indonesia; dan 7) Pancasila sebagai 

paradigma kehidupan sosial, nasional dan negara di Indonesia. Hasil penelitian ini 

selaras dengan peneliti yaitu adanya persamaan membahas mengenai pancasila. 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian Taniredja (2012) mengenai filsafat 

pendidikan di Indonesia, sedangkan peneliti membahas model sosialisasi nilai 

persatuan Indonesia dalam Pancasila.   
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Hasil penelitian Elsevier (2015) yang berjudul “Universal Human Value” 

menganalisis nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Penelitian didasarkan pada 

analisis kuesioner yang dilakukannya terhadap warga Rusia asli maupun negara 

asing  yang tinggal Rusia. Kuesioner difokuskan untuk mengungkap responden sikap 

kewarganegaraan, nilai-nilai kemanusiaa, kebangsaan dan tradisi, nilai universal 

serta karakteristik sosiokultural interaksi antara wakil-wakil kebangsaan yang 

berbeda. Hasil penelitian ini selaras dengan peneliti yaitu adanya persamaan 

membahas mengenai kewarganegaraan kebangsaan (Persatuan). Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah penelitian Elsevier (2015) difokuskan untuk warga Rusia, 

sedangkan peneliti pada karang taruna.  

Model sosialisasi nilai-nilai persatuan Indonesia melalui pemutaran video lagu 

dengan penerapan modifikasi strategi Everyone is a Teacher Here dan Answer 

Gallery dapat meningkatkan pemahaman pada pemuda karang taruna Dukuh Karang 

Manis Selatan Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Peningkatan 

tersebut didasari hasil angket pada Pretest dan Posttest. Hasil angket pada Pretest 

dengan nilai rata-rata sebanyak 27,95 meningkat menjadi 37,15 pada Posttest.Nilai 

median pada Pretest sebesar 28,00 meningkat menjadi 38,00 pada Posttest. Nilai 

mode Pretest yaitu 22 meningkat menjadi 40 pada Posttest. Nilai minimum Pretest 

sebesar 21 meningkat menjadi 30 pada Posttest. Nilai maksimum Pretest sebesar 36 

meningkat menjadi 44 pada Posttest. Nilai sum berjumlah 559 meningkat menjadi 

743 pada Posttest. Berdasarkan hasil kedua data Pretest dan Posttest tersebut 

kemudiandibandingkan sehingga diperoleh nilai selisih sebesar 9,20. 

 

4. PENUTUP 

Model sosialisasi nilai-nilai persatuan Indonesia melalui pemutaran video lagu 

dengan penerapan modifikasi strategi Everyone is a Teacher Here dan Answer 

Gallery dapat meningkatkan pemahaman pada karang taruna Dukuh Karang Manis 

Selatan Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Peningkatan tersebut 

didasari hasil angket pada Pretest dan Posttest. Hasil angket pada Pretest dengan 

nilai rata-rata sebanyak 27,95 meningkat menjadi 37,15 pada Posttest. Hal ini berarti 

ada perbedaan pemahaman nilai-nilai persatuan Indonesia pemuda karang taruna 
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Dukuh Karang Manis Selatan Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten 

antara sebelum (Pretest) dan sesudah (Posttest). Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan hipotesis yang diajukan H0 ditolak dan Ha diterima artinya ada 

peningkatan pemahaman pada karang taruna Dukuh Karang Manis Selatan Desa 

Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten setelah dilaksanakan model 

sosialisasi nilai persatuan Indonesia melalui pemutaran video lagu dengan modifikasi 

strategi Everyone is Teacher Here dan Answer Gallery. 
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