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PENINGKATAN PEMAHAMAN NILAI-NILAI DEMOKRASI INDONESIA DENGAN 

MENERAPKAN STRATEGI READING GUIDE KOMBINASI TEAMS GAMES 

TOURNAMENTS (TGT) PADA SISWA KELAS VIII F SMP NEGERI 3 KARTASURA 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 
 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketepatan, efektifitas, kendala, dan 

solusi atas penerapan strategi Reading Guide kombinasi Teams Games 

Tournaments (TGT) untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi 

Indonesia pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Kartasura tahun pelajaran 

2019/2020. Penelitian ini menggunakan metode mixing methods berjenis Pre-

eksperimental dengan desain One Group Pretest Posttest Design dan 

menggunakan semua sampel yang berjumlah 20 orang. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan tes, observasi, dan wawancara. Uji validitas 

instrumen tes dalam penelitian ini menggunakan rumus Correlation Product 

Moment angka kasar. Uji reliabilitas tes dalam penelitian ini menggunakan rumus 

KR20. Analisis data menggunakan uji T-test. Nilai rata-rata Pretest 5,59 

meningkat menjadi 11,52 pada Posttest. Hasil kedua data tersebut kemudian 

dibandingkan sehingga diperoleh nilai selisih beda sebesar 8,3. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan H₀ ditolak dan Hₐ 
diterima, artinya ada perbedaan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada 

siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Kartasura tahun pelajaran 2019/2020 antara 

sebelum (Pretest) dan setelah diberi perlakuan (Posttest) dengan menggunakan 

strategi Reading Guide kombinasi Teams Games Tournaments (TGT). Kendala 

yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu jauhnya jarak yang ditempuh dan 

keterbatasan waktu. Solusi alternatif untuk mengatasi kendala tersebut yaitu 

peneliti datang lebih awal dari jadwal dan harus pandai-pandai mengatur waktu 

dengan baik. Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa guru yang 

menginginkan pemahaman siswa terkait nilai-nilai Demokrasi Indonesia menjadi 

tinggi, maka sangat tepat menerapkan strategi Reading Guide kombinasi Teams 

Games Tournaments (TGT). 
 

Kata Kunci : demokrasi indonesia, reading guide, teams games tournaments   

(TGT) 
 
 

Absrtact 
 

This study aims to describe the accuracy, effectiveness, constraints, and solutions 

to the implementation of the Reading Guide combination Teams Games 

Tournaments (TGT) strategy to improve the understanding of Indonesian 

Democratic values in class VIII F students of SMP Negeri 3 Kartasura in the 

academic year 2019/2020. This study used a mixed methods Pre-experimental 

type with One Group Pretest Posttest Design and used all samples totaling 20 

people. Data collection techniques in this study used tests, observations, and 

interviews. Test the validity of the test instruments in this study using the rough 
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number Correlation Product Moment formula. The reliability test in this study 

uses the KR20 formula. Data analysis using T-test. The average value of Pretest 

5.59 increased to 11.52 at Posttest. The results of the two data are then compared 

so that a difference value of 8.3 is obtained. Based on these results it can be 

concluded that the hypothesis proposed by H₀ is rejected and Hₐ is accepted, 
meaning that there is a difference in understanding the values of Indonesian 

Democracy in Grade VIII F students of SMP Negeri 3 Kartasura in the academic 

year 2019/2020 between before (Pretest) and after being given treatment (Posttest) 

by applying the Reading Guide combination of Teams Games Tournaments 

(TGT) strategy. The constraints faced in this study are the distance traveled and 

the limited time. An alternative solution to overcome these obstacles is that 

researchers arrive ahead of schedule and must be very clever in managing their 

time well. The above conclusion implies that teachers who want student 

understanding related to Indonesian Democratic values to be high, it is very 

appropriate to implement the Reading Guide combination Teams Games 

Tournaments (TGT) strategy. 
 

Keywords : indonesian democracy, reading guide, teams games tournaments 

(TGT). 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber nilai-nilai 

luhur bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar filsafat negara (philosofische 

grondslag) bangsa Indonesia yang telah dirumuskan melalui sidang BPUPKI pada 

1 Juni 1945 sebagai dasar negara oleh Ir. Soekarno. Pancasila sebagai falsafah 

bangsa dan ideologi yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang memiliki 

lima nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Demokrasi 

adalah salah satu nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila. 

Demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang 

mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi 

semua warga Negara (Kaelan, 2016:83). Demokrasi yang dimaksud adalah 

pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menurut 

Kaelan (2016: 83) sebagai berikut : 

Demokrasi Indonesia yang berjati diri das sollen diletakkan pada the 

general goal of society yaitu tujuan Negara sebagaimana terkandung dalam 

Pembukaan UUD 1945 alinea IV baik tujuan Negara secara formal yaitu 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tujuan 
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negara secara material memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

 

Menurut Noer sebagaimana dikutip Kaelan (2016:63), demokrasi sebagai 

dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat 

memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, 

termasuk dalam menilai kebijakan negara yang mana menentukan kehidupan 

rakyat. Menurut Yusdiyanto (2016), indikator nilai-nilai Demokrasi Indonesia 

tercantum pada penjabaran butir-butir Pancasila sila keempat antara lain: 1) 

Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia 

mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, 2) Tidak boleh 

memaksakan kehendak kepada orang lain, 3) Mengutamakan musyawarah dalam 

mengambil keputusan, 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh 

semangat kekeluargaan, 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan 

yang dicapai sebagai hasil musyawarah, 6) Beritikad baik dan rasa tanggung 

jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, 7) Musyawarah 

diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, 8) 

Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang 

luhur, 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harta dan martabat 

manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan 

kesatuan, 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil untuk melaksanakan 

permusyawaratan. 

Visi dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu 

“Pada tahun 2029 menjadi program studi yang menghasilkan tenaga pendidik 

PPKn dan ekstrakurikuler yang berkepribadian islami dan member arah 

perubahan”. Berdasarkan visi di atas, misi Program Studi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan antara lain: 1) Menyelenggarakan pembelajaran yang 

menghasilkan tenaga pendidik PPKn dan ekstrakurikuler yang cerdas, kompeten, 

andal, pembaharu, dan berkepribadian Islami, 2) Menyelenggarakan penelitian 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn dan ekstrakurikuler, 3) 
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Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang PPKn dan 

ekstrakurikuler, 4) Menjalin kemitraan untuk meningkatkan mutu program studi 

(http://ppkn. ums. ac. id/visi-misi/). Visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa 

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UMS berusaha 

untuk meningkatkan serta menghasilkan tenaga pendidik dan memiliki 

ekstrakurikuler yang mengandung nilai kepribadian yang islami. 

Menurut Zaini sebagaimana dikutip Maslamah (2018:6), strategi Reading 

Guide disebut dengan panduan membaca yaitu sebuah pembelajaran yang 

menggunakan bahan bacaan yang disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan dijawab oleh peserta didik. Menurut Maslamah (2018:3), strategi Reading 

Guide adalah suatu strategi yang menggunakan bahan bacaan yang disertai 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik. Menurut 

Slavin sebagaimana dikutip Wijayanti dan Noni (2018:111), Teams Games 

Tournaments (TGT) adalah model pembelajaran kooperatif menggunakan 

turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis, dimana para siswa berlomba 

sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lainnya yang kerja akademik 

sebelumnya setara seperti mereka. Menurut pemaparan Gayatri (2009), strategi 

Teams Games Tournaments (TGT) merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa 

harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan 

mengandung unsur permainan dan reinforcement. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan Reading Guide 

kombinasi Teams Games Tournaments (TGT) merupakan penggabungan strategi 

pembelajaran dengan menggunakan buku paket atau lembar ringkasan materi 

yang berkaitan dengan materi pembelajaran kemudian setelah selesai dilanjutkan 

strategi dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok kemudian diberikan 

kartu yang berisi soal untuk dijawab oleh wakil dari setiap kelompok yang ahli, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah penerapan Reading 

Guide kombinasi Teams Games Tournaments (TGT) antara lain: 1) guru 

menyampaikan materi mengenai peningkatan pemahaman nilai-nilai Demokrasi 

Indonesia sebelum strategi diberikan, 2) Peserta mendapatkan bahan sesuai 
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dengan tema materi peningkatan pemahaman yang diberikan, 3) guru akan 

membagi peserta dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 peserta tiap 

kelompok, 4) Guru membagikan panduan bacaan dan lembar kisi-kisi nilai-nilai 

Demokrasi Indonesia kepada peserta, 5) Peserta mulai memperhatikan penjelasan 

dari peneliti dan mengamati bahan bacaan yang telah diterima, 6) Peserta mulai 

mengerjakan/mengisi lembar kisi-kisi yang kosong dengan jawaban sesuai dengan 

bahan bacaan dalam peningkatan pemahaman dengan tujuan penerapan strategi 

Reading Guide, 7) Kemudian peserta diberikan waktu untuk mempelajari materi 

mengenai nilai-nilai Demokrasi Indonesia, 8) Jawaban kisi-kisi akan di evaluasi 

melalui Teams Games Tournaments (TGT) dengan diwakili satu siswa ahli dari 

setiap kelompok, 9) Siswa yang menjadi wakil setiap kelompok akan mengambil 

kertas yang berisi soal, 10) Siswa yang dapat menjawab soal mendapat poin untuk 

kelompoknya, sedangkan siswa yang tidak bisa menjawab soal dapat meletakkan 

kertas berisi soal untuk dijawab kelompok lain, 11) Point yang banyak 

perolehannya akan dinyatakan sebagai pemenang, 12) Menyimpulkan hasil 

belajar bersama. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, cukup penting untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai 

Demokrasi Indonesia dengan Menerapkan Strategi Reading Guide Kombinasi 

Teams Games Tournaments (TGT) Pada Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 3 

Kartasura Tahun Pelajaran 2019/2020”. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu mengenai ketepatan penggunaan strategi, efektifitas,kendala dan solusi atas 

penerapan srategi Reading Guide kombinasi Teams Games Tournaments (TGT) 

untuk meningkatkan pemahaman nilia-nilai Demokrasi Indonesia dapat 

meningkat. Tujuan penlitian ini lebih dimaksudkan untuk mengungkap pemikiran 

ideal menggenai penggunaan strategi untuk peningkatan pemahaman nilai-nilai 

Demokrasi Indonesia. Manfaat penelitian ini antara lain mendapatkan teori baru 

terkait peningkatan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia menerapkan 

strategi Guide kombinasi Teams Games Tournaments (TGT) pada siswa kelas 

VIII F SMP Negeri 3 Kartasura tahun pelajaran 2019/2020, serta dapat menambah 

wawasan dan pemahaman dan referensi dalam penelitian yang lain. 
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2. METODE 

Metode penelitian ini adalah eksperimen yang berjenis Pre-eksperimental dengan 

desain One Group Pretest Posttest. Penelitian ini mengunakan metode gabungan 

antara kuantitatif dan kualitatif (mixing methods). Menurut Sugiyono (2018:74), 

prosedur dalam desain penelitian ini, terdapat Pretest sebelum perlakuan 

diberikan, dengan demikian hasil tersebut bisa diketahui lebih akurat karena dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Langkah-langkah 

One Group Pretest Posttest adalah 1) mengadakan Pretest, 2) memberikan 

perlakuan (treatment), 3) mengadakan Posttest, 4) menganalisis data. Penelitian 

ini menggunakan semua sampel yang berjumlah 20 siswa kelas VIII F SMP 

Negeri 3 Kartasura.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata Pretest sebanyak 5,95 

meningkat menjadi 11,25 pada Posttest. Nilai median pada Pretest sebesar 6,5 

meningkat menjadi 12,5 pada Posttest. Nilai mode Pretest yaitu 7 meningkat 

menjadi 13 pada Posttest. Nilai minimum Pretest sebesar 2 meningkat menjadi 5 

pada Posttest. Nilai maksimum Pretest sebesar 10 menjadi 16 pada Posttest. Nilai 

sum Pretest berjumlah 119 meningkat menjadi 225 pada Posttest. Berdasarkan 

hasil kedua data Pretest dan Posttest tersebut kemudian dibandingkan sehingga 

diperoleh nilai selisih sebesar 8,3. 

Uji normalitas dilakukan dengan menghitung uji normalitas data Pretest dan 

data Posttest. Uji normalitas pada Pretest diperoleh nilai [f(x)-s(x)] terbesar <nilai 

tabel Kolmogorov Smirnov atau 0,133<0,29407, yang berarti H₀ diterima, 

sedangkan uji normalitas Posttest diperoleh [f(x)-s(x)] terbesar < nilai tabel 

Kolmogorov Smirnov atau 0,0987<0,29407, yang berarti H₀ diterima. 

Berdasarkan hasil kedua uji normalitas tersebut  dapat disimpulkan bahwa hasil 

nilai Pretest dan Posttest tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan pengujian 

hipotesis yang menggunakan uji t Paired Sample T-test dengan hasil nilai t hitung 

lebih besar t tabel yaitu 9 > 2,086 atau probabilitas .000 < (level of significant 

0.05). Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan hipotesis yang 
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diajukan H₀ ditolak dan Hₐ diterima, artinya ada perbedaan pemahaman nilai-nilai 

Demokrasi Indonesia bagi siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Kartasura tahun 

pelajaran 2019/2020 antara sebelum (Pretest) dan setelah diberi perlakuan 

(Posttest) dengan menggunakan strategi Reading Guide kombinasi Teams Games 

Tournaments (TGT) atau ada perbedaan nilai rata-rata antara sebelum dan sesudah 

perlakuan. Perbedaan tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman nilai-nilai 

Demokrasi Indonesia antara sebelum (Pretest) dan setelah diberi perlakuan 

(Posttest) menggunakan strategi Reading Guide kombinasi Teams Games 

Tournaments (TGT) bagi siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Kartasura tahun 

pelajaran 2019/2020. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil kajian Rozyana (2012) yang 

menunjukkan bahwa penerapan strategi Reading Guide dapat meningkatan 

keaktifan dan hasil penguasaan konsep bagi siswa kelas VII A SMP Negeri 3 

Kartasura tahun ajaran 2011/2012 di setiap siklus. Hal ini selaras dengan hasil 

kajian yang dilaksanakan Husnayeni (2013) yang menunjukkan penerapan strategi 

Teams Games Tournaments (TGT) dapat meningkatkan prestasi belajar 

keragaman suku dan budaya pada siswa kelas V SD Negeri Denanyar 1 Jombang. 

Kedua penelitian yang relevan di atas berkaitan dengan penelitian ini, sehingga 

strategi Reading Guide kombinasi Teams Games Tournaments (TGT) dapat 

dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi 

Indonesia pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Kartasura tahun pelajaran 

2019/2020. 

Berdasarkan hasil observasi, kendala dalam meningkatkan nilai-nilai 

Demokrasi Indonesia dengan menerapkan strategi Reading Guide kombinasi 

Teams Games Tournaments (TGT) pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 

Kartasura tahun pelajaran 2019/2020 antara lain jauhnya jarak yang ditempuh 

peneliti dan keterbatasan waktu terkait pelaksanaan penelitian. Solusi alternatif 

untuk mengatasi kendala tersebut yaitu peneliti datang lebih awal dari jadwal 

penelitian dan peneliti harus pandai mengatur waktu dengan baik. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa guru yang 

menginginkan pemahaman siswa terkait nilai-nilai Demokrasi Indonesia menjadi 

tinggi, maka sangat tepat menerapkan strategi Reading Guide kombinasi Teams 

Games Tournaments (TGT). Penerapan strategi Reading Guide kombinasi Teams 

Games Tournaments (TGT) dapat meningkatkan pemahaman nilai-nilai 

Demokrasi Indonesia pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Kartasura tahun 

pelajaran 2019/2020. Semakin tinggi pemahaman siswa terkait nilai-nilai 

Demokrasi Indonesia, maka mereka akan memiliki kesadaran pentingnya hak dan 

kewajiban manusia sebagai warga Negara serta kesadaran pentingnya 

musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, 

gotong-royong, persatuan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan 

yang dicapai sebagai hasil musyawarah, serta beritikad, rasa tanggung jawab 

menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian di atas, maka dapat 

diajukan saran-saran sebagai berikut: 1) guru hendaknya memberikan tauladan 

secara langsung kepada siswa mengenai pentingnya paemahaman nilai-nilai 

Demokrasi Indonesia, 2) siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Kartasura tahun 

pelajaran 2019/2020 hendaknya memiliki kesadaran akan pentingnya hak dan 

kewajiban sebagai manusia sebagai warga Negara serta memiliki kesadaran 

pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat 

kekeluargaan, gotong-royong, persatuan, menghormati dan menjunjung tinggi 

setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, serta beritikad, rasa 

tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.  

Sekolah sebagai salah satu sarana pendidikan, diharapkan dapat 

mewujudkan nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada lingkungan sekolah dalam 

upaya menciptakan generasi bangsa yang memiliki kepribadian yang luhur. 

Sekolah sebagai elemen penting dalam setiap kegiatan di SMP Negeri 3 

Kartasura. Penelitian sejenis hendaknya menggunakan strategi yang berbeda 

untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia dengan materi 
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yang berbeda, dan menggunakan strategi yang inovatif sehingga membuat siswa 

SMP Negeri 3 Kartasura aktif dan tertarik. 
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