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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan yang penting bagi kehidupan, terutama di 

Indonesia. Semakin baik mutu  pendidikan di suatu negara, maka akan semakin 

berkualitas sumber daya manusianya. Definisi Pendidikan sebagai berikut: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi didik dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual secara keagamaan, 

pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang RI 

Nomor 20 Tahun 2003 bab I pasal 1) 

 

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang memberikan 

kesempatan kepada seluruh masyarakat dalam pengambilan keputusan. Keputusan 

yang diambil akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Dimana rakyat 

bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan demokrasi 

mengizinkan seluruh rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. 

Zyngier (2011) menjelaskan mengenai demokrasi sebagai berikut: 

Democracy must be constantly cultivated, conceptualized and re-worked, 

with less dependence on the formal political process and cycle of elections, 

and more on critical engagement in developming the conditions for 

emancipation, enhaned power relations, and epistemological discovery that 

may lead to same of the virtues that are commonly extolled when discussing 

democracy (freedom, liberty, rights, common virtues, etc). 

 

Sila ke empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi dasar Demokrasi 

Indonesia yang kemudian disebut sebagai demokrasi Pancasila. Pada sila keempat 

ini berhubungan dengan perilaku warga negara untuk selalu mengutamakan dan 

mengedepankan musyawarah mufakat dalam mengambil suatu keputusan atau 

menyelesaikan suatu masalah, serta mampu menghargai dan menghormati 

pendapat dari orang lain. Tujuan dari musyawarah mufakat itu sendiri ialah 

membentuk rakyat yang harmonis, erat akan kekeluargaan, dan semangat 

kebersamaan (Yuliana, 2013). 
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Bangsa Indonesia ingin mewujudkan masyarakat yang demokratis melalui 

nilai-nilai demokrasi.  Masyarakat demokrasi dalam khasanah bahasa Indonesia 

dapat juga disebut masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat 

yang mengakui hak-hak asasi manusia (Yuliana, 2013).  Masyarakat madani 

merupakan masyarakat yang terbuka dimana setiap pribadinya memiliki pribadi 

yang bebas dan mempunyai tanggung jawab, mandiri, menghargai setiap 

perbedaan yang ada dalam masyarakatnya. Kesadaran bahwa demokrasi adalah 

bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat, 

demokrasi dianggap sebagai learning process yang tidak dapat begitu saja meniru 

dari masyarakat lain (Azhari, 2005). Nilai-nilai demokrasi menghargai martabat 

manusia. 

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratein yang 

berarti pemerintahan rakyat (Azhari, 2005:1). Demokrasi dapat diartikan sebagai 

suatu pemerintahan dimana rakyat memegang suatu peranan yang sangat 

menentukan (Mahfud, 1993:10). Demokrasi mempunyai arti penting bagi 

masyarakat yang menggunakan demokrasi sebab dengan demokrasi hak 

masyarakat untuk menentukan jalannya organisasi dijamin negara. 

Menurut Sukarno (2015:86), demokrasi membutuhkan usaha nyata, seperti 

sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai demokrasi pada setiap warga masyarakat 

yang dimulai dari elemen yang paling mendasar yaitu keluarga, masyarakat dan 

penyelenggara negara untuk berperilaku demokratis. Menurut Yuliana (2013), 

bangsa Indonesia mempunyai cita-cita untuk mewujudkan nilai-nilai Demokrasi 

Indonesia yaitu menjadikan masyarakat yang demokratis. 

Menurut Sukarno (2015:73-74), negara di dunia menyakini bahwa 

demokrasi digunakan sebagai tolak ukur tak terbantah dari keabsahan politik. 

Keyakinan bahwa kehendak rakyat merupakan dasar utama kewenangan 

pemerintah menjadi basis bagi tegak dan kokohnya sistem politik demokrasi. 

Pendidikan demokrasi mutlak diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang 

demokratis. 

Nilai-nilai demokrasi sebaiknya dapat diterapkan dalam kehidupan nyata 

salah stunya melalui pendidikan, pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan 
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sarana untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi pada generasi muda. Pendidikan 

kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang menekankan pada pembentukan 

karakter warga negara salah satunya adalah demokratis. Membentuk warga negara 

yang baik tidak terlepas dari peran guru yang menanamkan nilai-nilai demokrasi 

di sekolah. Tugas guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga harus 

memberikan contoh pada siswa penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan 

sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi tempat 

penanaman budaya demokrasi pada generasi penerus bangsa. Peranan sekolah 

sangat penting dalam menumbuhkan budaya demokrasi dikalangan generasi 

muda. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, cukup penting untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Strategi Everyone is a Teacher Here 

Kombinasi Media Audio Visual Untuk  Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai 

Demokrasi Indonesia  Pada Siswa Kelas VIII A SMP Muhammdiyah 7 

Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2020/2021”. Tema penelitian ini 

dianggap relevan dengan Program Studi Pendidikan Pancasila Dan 

Kewarganegaraan FKIP UMS. Tema penelitian ini terkait dengan visi misi yang 

ada di Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan serta mata 

kuliah Negara Hukum dan Demokrasiyang selaras dengan penelitian ini. 

Keterkaitan tersebut tertuang dalam visi dan misi Program Studi PPKn FKIP 

UMS sebagai berikut: 

Visi Program Studi: 

Pada tahun 2029 menjadi program studi yang menghasilkan tenaga pendidik  

PPKn dan ekstrakurikuler yang berkepribadian islami dan memberi arah 

perubahan. 

Misi Program Studi: 

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. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang PPKn dan 

ekstrakurikuler. 

4. Menjalin kemitraan untuk meningkatkan mutu program studi 

(http://ppkn.ums.ac.id). 

 

http://ppkn.ums.ac.id/
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Visi misi tersebut menunjukkan bahwa Program Studi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan FKIP UMS berusaha untuk meningkatkan serta 

menghasilkan tenaga pendidik dan memiki ekstrakulikuler yang berkepribadian 

islami.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan strategi Everyone is a Teacher Here kombinasi media 

Audio Visual dapat meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia 

pada siswa kelas VIII A SMP Muhammdiyah 7 Banyudono Kabupaten 

Boyolali tahun pelajaran 2020/2021? 

2. Bagaimana efektivitas penerapan strategi Everyone is a Teacher Here 

kombinasi media Audio Visual untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai 

Demokrasi Indonesia pada siswa kelas VIII A SMP Muhammdiyah 7 

Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2020/2021? 

3. Apa sajakah kendala penerapan strategi Everyone is a Teacher Here kombinasi 

media Audio Visual dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi 

Indonesia pada siswa kelas VIII A SMP Muhammdiyah 7 Banyudono 

Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2020/2021? 

4. Bagaimanakah solusi alternatif untuk mengatasi kendala penerapan  strategi 

Everyone is a Teacher Here kombinasi media Audio Visual dalam 

meningkatan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas 

VIII A SMP Muhammdiyah 7 Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 

2020/2021? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penerapan startegi Everyone is a Teacher Here kombinasi 

media Audio Visual dapat meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi 

Indonesia pada siswa kelas VIII A SMP Muhammdiyah 7 Banyudono 

Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2020/2021. 

2. Mendeskripsikam efektivitas peningkatan pemahaman nilai-nilai Demokrasi 

Indonesia dengan menerapkan  startegi Everyone is a Teacher Here kombinasi 

media Audio Visual pada siswa kelas VIII A SMP Muhammdiyah 7 

Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2020/2021. 

3. Mengkaji kendala penerapan startegi Everyone is a Teacher Here kombinasi 

media Audio Visual untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi 

Indonesia dengan menerapkan  pada siswa kelas VIII A SMP Muhammdiyah 7 

Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2020/2021. 

4. Menemukan solusi alternatif untuk mengatasi kendala penerapan strategi  

Everyone is a Teacher Here kombinasi media Audio Visual untuk 

meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas 

VIII A SMP Muhammdiyah 7 Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 

2020/2021. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan 

gambaran yang nyata terhadap suatu permasalahan. Setiap penelitian diharapkan 

memiliki manfaat yang jelas. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru terkait peningkatan pemahaman nilai-nilai 

Demokrasi Indonesia melalui penerapan startegi Everyone is a Teacher 

Here kombinasi media Audio Visual dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 
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b. Menambah wawasan dan persepsi mengenai peningkatan pemahaman nilai-

nilai Demokrasi Indonesia melalaui penerapan startegi Everyone is a 

Teacher Here kombinasi media Audio Visual pada siswa kelas VIII A SMP 

Muhammdiyah 7 Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 

2020/2021. 

c. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian yang 

sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia. 

2) Memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Menumbuhkan semangat peneliti untuk memberikan sosialisasi dengan 

menerapkan berbagai materi dan strategi. 

2) Mengembangkan keterampilan bagi peneliti dalam menyampaikan materi 

tentang pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia. 

c. Manfaat bagi pembaca 

1) Memberikan masukan dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai 

Demokrasi Indonesia. 

2) Memberikan informasi mengenai peningkatan pemahaman nilai-nilai 

Demokrasi Indonesia dengan menerapkan startegi Everyone is a Teacher 

Here kombinasi media audio visual.


