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PENINGKATAN PEMAHAMAN NILAI-NILAI DEMOKRASI 

INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO   

VISUAL KOMBINASI  STRATEGI GIVING QUESTION   

AND GETTING ANSWERS PADA SISWA KELAS   

IX-A SMP MUHAMMADIYAH 7 BANYUDONO  

KABUPATEN BOYOLALI TAHUN  

PELAJARAN 2020/2021 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penggunaan, efektivitas, kendala, 

dan solusi atas penggunaan media Audio Visual kombinasi strategi Giving 

Question and Getting Answers dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai 

Demokrasi Indonesia pada siswa kelas IX-A SMP Muhammadiyah 7 Banyudono 

Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2020/2021. Penelitian ini menggunakan 

Mixing Methods stay gabungan antara metode kuantitatif dengan kualitatif. Desain 

penelitian kuantitatif menggunakan Pre-eksperimental dengan One Group Prettest 

Posttest Desain, sedangkan pada kualitatif menggunakan studi kasus. Teknik 

pengumpulan data kuantitatif menggunakan tes, sedangkan kualitatif dengan 

observasi dan wawancara. Uji validitas pengumpul data kuantitatif (berupa tes) 

menggunakan rumus korelasi Product Moment dengan angka kasar, sedangkan uji 

validitas data kualitatif menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Uji 

reliabilitas instrumen tes dengan rumus KR.20. Analisis data kuantitatif 

menggunakan uji Paired Sample T-test. Analisis data kualitatif menggunakan 

model mengalir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata Pretest 

sebesar 60,60 meningkat menjadi 79,40 pada Posttest. Uji Paried Sample T-test 

diketahui  bahwa nilai dari thitung lebih besar dari ttabel yaitu 9,998 > 0,2064. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa ada peningkatan nilai rata-rata 

Pretest dengan Posttest. Hipotesis yang diajukan berupa Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya bahwa terdapat perbedaan antara sebelum perlakuan (Pretest) 

dengan setelah perlakuan (Posttest) melalui penggunaan media Audio Visual 

kombinasi strategi Giving Question and Getting Answers pada siswa kelas IX-A 

SMP Muhammadiyah 7 Banyudono  Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 

2020/2021. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan waktu yang diberiakan. 

Solusi alternatif untuk mengatasi kendala tersebut adalah peneliti datang lebih 

awal. Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa guru yang menginginkan 

pemahaman siswa terkait nilai-nilai Demokrasi Indonesia menjadi tinggi, maka 

sangat tepat pembelajaran menggunakan media Audio Visual kombinasi strategi 

Giving Question and Getting Answers.  

Kata Kunci: Demokrasi Indonesia, Media Audio Visual, Strategi Giving 

Question and Getting Answers. 

Abstract 

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

use of Audio Visual media in combination with the Giving Question and Getting 

Answers strategy in increasing understanding of Indonesian democracy values in 

grade nine A Muhammadiyah Seven Middle School Banyudono, Boyolali 
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Regency 2020/2021 school year. This researcher usesMixing Methods ar a 

combination of qualitative and quantitative methods. The quantitative research 

design uses Pre-experimental with One Group Pretest Posttest Design, while the 

qualitative uses case studies. Quantitative data collection techniquesused tests, 

while qualitative by observation and interviews. Test the validity of quantitative 

data collectors (in the form of tests) using the Product Moment correlation 

formula with rough numbers, while the qualitative data used triangulation of 

sources and techniques. Thes the reliabillity of the test instrument wiht the KR 

formula 20. Quantitative data analysis used Paired Sample T-test. Qualitative data 

analysis used a flow model. The results showed that the Pretest average value was 

60.60, insreasing to 79.40 in the Posttest. Paried Sample T-test shows that the 

value of tcount is greater than ttable, namely 9.998 > 0.2064. Based on these results, it 

can be seen that there is an increase in the average value of the Pretest and 

Posttest. The hypothesis proposed in the form of Ho is rejected and Ha is 

accepted, meaning that there is a difference between before treatment (Pretest) 

and after treatment (Posttest) through the use of Audio Visual media, a 

combination of Giving Question and Getting Answers strategies in grade nine A 

Muhammadiyah Junior High School seven Banyudono, Boyolali Regency 

2020/2021 school year. The obstacle faced is the limited time given. An 

alternative solution to overcome these obstacles is that researchers arrive early. 

The conclusion above implies that teachers who want students' understanding of 

the values of Indonesian democracy to be high, it is very appropriate that learning 

using Audio Visual media is a combination of the Giving Question and Getting 

Answers strategy. 

Keywords: Indonesian Democracy, Audio Visual Media, Giving Question and 

Getting Answers Strategy. 

1. PENDAHULUAN 

Nilai pada dasarnya memiliki berbagai sifat, salah satu sifat nilai yaitu 

normatif. Nilai normatif merupakan nilai yang mengandung harapan, 

keinginan, dan suatu keharusan. Nilai diwujudkan pada peraturan sebagai 

pedoman manusia dalam bertindak. Pancasila sebagai staatfundamental norm 

dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa Pancasila mengandung 

nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara 

(Mulyono dan Fatoni, 2019). Demokrasi adalah salah satu nilai luhur yang 

terdapat dalam Pancasila. 

Istilah „demokrasi‟ berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu demos dan 

kratein, secara literer bermakna „pemerintahan rakyat‟. Tidak berarti demokrasi 

pada masa Yunani kuno merupakan demokrasi yang ideal. Demokrasi Yunani 

kuno hanya sedikit memiliki atau bahkan tidak mempunyai gagasan mengenai 
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hak dan kebebasan individual sebagaimana melekat dalam gagasan demokrasi 

modern. Demokrasi Yunani hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada 

minoritas kecil kaum laki-laki yang telah dewasa (Azhari 2005:1-2). 

Bentuk kesungguhan negara Indonesia, landasan tentang demokrasi telah 

tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun batang tubuh 

Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh pernyataan yang ada dalam Undang-

Undang Dasar 1945 dilandasi oleh jiwa dan semangat demokrasi. Demokrasi 

bagi bangsa Indonesia adalah konsep yang tidak dapat dipisahkan. Dasarnya 

budaya demokrasi di Indonesia perlu dikembangkan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta hendaknya mengacu bagi akar 

budaya nasionalisme yang memiliki nilai gotong royong dan mementingkan 

kepentingan umum (Tedjo, 2019). 

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

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

Sebagai warganegara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia 

mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban; 2) Tidak boleh memaksakan 

kehendak kepada orang lain; 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil 

keputusan; 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat 

kekeluargaan; 5) Meghormati dan menjung tinggi setiap keputusan yang 

dicapai sebagai hasil musyawarah; 6) Bertikad 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 nuraini 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; dan 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil untuk 

melaksanakan permusyawarahan. 

Menurut Hamdani (2011:245), media audio visual yaitu media yang 

menggunakan sebuah unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat 

dilihat, seperti rekaman vidio, film, dan sebagainya. Menurut Rupawati dkk 
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(2016), langkah-langkah penerpan media pembelajaran audio visual yaitu: 1) 

Persiapan sebelum menggunakan media. Siswa diajak terlibat melakukan 

persiapan dan setting kelas sehingga suasana kelas bisa digunakan untuk 

menerapkan media audio visual dengan baik dan menghemat waktu. Siswa 

menjadi lebih peduli, bertanggungjawab, kreatif, dan peduli lingkungan; 2) 

Penggunaan media audio visual. Langkah evaluasi penggunann media audio 

visual belajar kogbitif dan afektif. Hasil belajar kognitif, materi disajikan 

dalam vidio. Pemahaman terhadap materi tergantung bagaimana siswa mampu 

menangkap dan memahami informasi yang disajiakan. Hasil belajar afektif 

juga dipengaruhi pada langkah siswa dituntut untuk saling menghargai teman 

yang lain saat mengamati tayangan; 3) Evaluasi setelah penggunaan media. 

Langkah evaluasi penggunaan media belajar menunjukkan bahwa langkah 

ketiga ini mempengaruhi hasil belajar siswa yakni psikomotor dan kognitif 

siswa. Tahap ini bisa untuk melihat pemahaman siswa terhadap materi yang 

telah mengamati; dan 4) Tindak lanjut penggunaan media. Langkah tindak 

lanjut setelah dilakukan evaluasi penggunaan media menunjukkan bahwa 

langkah ini menmpengaruhi hasil belajar akfektif dan psikomotor. Hasil belajar 

ranah afektif siswa tercermin dari kesiapan siswa dalam mempresentasikan 

jawaban. Hasil belajar psikomotor siswa mampu tercermin dalam 

mengemukakan pendapat, kesiapan siswa dalam melakukan presentasi, sikap 

siswa dalam memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru/kelompok 

yang presentasi. 

Menurut Hisyam sebagaimana dikutip oleh Nurwiratmi (2020), strategi 

Giving Question and Getting Answers merupakan strategi yang sangat baik 

untuk melibatkan peserta didik dalam mengulang materi yang telah 

disampaikan oleh guru.  Strategi Giving Question and Getting Answers 

merupakan implementasi dari pembelajaran konstruktivistik yang 

menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. Menurut Zaini 

dkk (2019:69), langkah-langkah penggunaan strategi Giving Question and 

Getting Answers yaitu: 1) Buat potongan-potongan kertas sebanyak dua kali 

jumlah peserta didik; 2) Minta peserta didik untuk melengkapi pertanyaan 
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berikut: Kertas 1: Saya masih belum paham tentang..... Kertas 2: Saya dapat 

menjelaskan tentang.....; 3) Bagi peserta didik ke dalam kelompok kecil, 4 atau 

5 orang; 4) Masing-masing kelompok memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada 

(karti 1), dan juga topik-topik yang dapat mereka jelaskan (kartu 2); 5) Minta 

setiap kelompok untuk membaca pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka 

seleksi. Jika ada di antara peserta didik yang bisa menjawab, diberi 

kesepakatan untuk menjawab; 6) Minta setiap kelompok untuk menyampaikan 

apa yang dapat mereka jelaskan dari kertas 2. Selanjutnya minta mereka untuk 

menyampaikan ke kawan-kawan; 7) Lanjutkan proses ini sesuai dengan waktu 

dan kondisi yang ada; dan 8) Akhiri pembelajaran dengan menyampaikan 

rangkuman dan klarifikasi dari jawaban-jawaban dan penjelasan peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dipandang cukup penting untuk 

melakukan penelitian tentang “Peningkatan Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi 

Indonesia dengan Menggunakan Media Audio Visual Kombinasi Strategi 

Giving Question and Getting Answers pada Siswa Kelas IX-A SMP 

Muhammadiyah 7 Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2020/2021”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketetapan, 

efektivitas, kendala, dan solusi atas penggunaan media Audio Visual 

kombinasi strategi Giving Question and Getting Answers pada Siswa Kelas IX-

A SMP Muhammadiyah 7 Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2020/2021. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendiskripsikan penggunaan 

media Audio Visual kombinasi strategi Giving Question and Getting Answers 

pada Siswa Kelas IX-A SMP Muhammadiyah 7 Banyudono Kabupaten 

Boyolali Tahun Pelajaran 2020/2021.  

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan Mixing Methods atau gabungan antara pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menggunakan studi 

kasus. Pendekatan kuantitatif menggunakan desain Pre-eksperimental dengan 

One Group Pretest Posttest Design. Penelitian ini menggunakan sampel yang 

berjumlah 24 siswa atau seluruh peserta didik kelas IX-A SMP 
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Muhammadiyah 7 Banyudono Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data 

kuantitatif menggunakan tes. Keabsahan data kualitatif menggunakan uji 

validitas instrumen tes dalam penelitian ini menggunakan rumus Correlation 

Product Moment angka kasar untuk menguji validitas item dan uji reliabilitas 

instrumen tes menggunakan rumus KR.20. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan perhitungan diperoleh data nilai rata-rata Pretest sebanyak 60,60 

meningkat menjadi 79,40 pada Posttest. Nilai median pada Pretest sebesar 60 

meningkat menjadi 80 pada Posttest. Nilai mode Pretest yaitu 55 meningkat 

menjadi 95 pada Posttest. Nilai minimum Pretest sebesar 25 meningkat 

menjadi 50 pada Posttest. Nilai maksimum Pretest sebesar 85 menjadi 95 pada 

Posttest. Nilai sum Pretest berjumlah 1445 meningkat menjadi 1905 pada 

Posttest. Hasil kedua data Pretest dan Posttest tersebut kemudian dibandingkan 

sehingga diperoleh nilai selisih sebesar 18,75. 

Uji normalitas dilakukan dengan menghitung data Pretest dam Posttest. 

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

Kolmogorov Smirnov atau 0,1264 < 0,2064 yang berarti Ha diterima, sedangkan 

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

Smirnov atau 0,1142 < 0,2064 yang berarti Ha diterima. Berdasarkan pengujian 

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

lebih besar ttabel yaitu 9,998 > 0,2064 atau probabilitas .000 < (level of 

significant 0,05). Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan 

hipotesis yang diajukan Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada perbedaan 

peningkatan pemahaman nilai-nilai Demokrasi  Indonesia pada siswa kelas IX-

A SMP Muhammadiyah 7 Banyudono Kabupaten Boyolali sebelum (Pretest) 

dan setelah diberi perlakuan (Posttest) melalui peningkatan pemahaman nilai-

nilai Demokrasi Indonesia dengan menggunakan media Audio Visual 

kombinasi Strategi Giving Question and Getting Answers atau pada nilai rata-

rata antara sebelum dan sesudah perlakuan. Perbedaan tersebut menunjukkan 

peningkatan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia antara sebelum 
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(Pretest) dan setelah diberi perlakuan (Posttest) menggunakan media Audio 

Visual kombinasi strategi Giving Question and Getting Answers pada siswa 

kelas IX-A SMP Muhammadiyah 7 Banyudono Kabupaten Boyolali tahun 

pelajaran 2020/2021. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Ika dan Abdul (2019) yang 

membuktikan bahwa implementasi nilai-nilai Demokrasi yang meliputi 

toleransi, kerja sama, kebebasan berpendapat, menghormati orang lain, 

menghargai perbedaan, memang sudah terlaksana di dalam lingkungan sekolah 

kelas VII di SMP Islam ABD Wahid Prajarakan Kulon Probolinggo. Hasil 

penelitian ini selaras dengan kajian Dani dkk (2020) yang membuktikan 

strategi pembelajaran Giving Question and Getting Answers dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran Matematika di kelas 

VII2 SMP Negeri 21 Pekanbaru tahun pelajaran 2019/2020. Hasil penelitian ini 

sejalan pila dengan kajian Hastutik (2020) yang membuktikan penerapan 

media Audio Visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

PKn di SMP Negeri 25 Pekanbaru. Ketiga penelitian yang relevan di atas 

berkaitan dengan penelitian ini, sehingga media Audio Visual kombinasi 

strategi Givving Question and Getting Answers dapat dijadikan sebagai 

peningkatan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas IX-

A SMP Muhammadiyah 7 Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 

2020/2021. 

Berdasarkan hasil observasi, kendala dalam peningkatan pemahaman 

nilai-nilai Demokrasi Indonesia dengan menggunakan media Audio Visual 

kombinasi Giving Question and Getting Answers pada siswa kelas IX-A SMP 

Muhammadiyah 7 Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2020/2021 

antara lain 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. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa jika guru yang 

mengginginkan pemahaman siswa terkait nilai-nilai Demokrasi Indonesia 

menjadi tinggi, maka sengat tepat pembeljaran menggunakan media Audio 

Visual kombinasi Giving Question and Getting Answers. Penggunaan media 

Audio Visual kombinasi Giving Question and Getting Answers dapat 

meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas 

IX-A SMP Muhammadiyah 7 Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pwlajaran 

2020/2021. Semakin tinggi pemahaman siswa terkait nilai-nilai Demokrasi 

Indonesia, peserta didik maka akan memiliki kesadaran pentingnya 

musyawarah untuk mencapai mufakat meliputi oleh semangat kekeluargaan, 

menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai 

hasil musyawarah, serta beritikat, rasa tanggungjawab, menerima dan 

melaksanakan hasil keputusan musyawarah.  

Manfaat penelitian ini terutama untuk guru PPKn yaitu sebagai acuan 

dalam mengimplementasikan nilai-nilai Demokrasi Indonesia di sekolah, 

menjadi sumber bahan ajar dalam materi pembelajaran PPKn, serta pegangan 

yang dapat digunakan sebagai teori dan langkah dalam penelitian selanjutnya. 

Berdasarkan pengalaman ketika melaksanakan penelitian terkait  peningkatan 

pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas IX-A SMP 

Muhammadiyah 7 Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2020/2021, 

maka disarankan beberapa hal sebagai berikut: 1) Guru kelas hendaknya 

memberikan tauladan secara langsung kepada siswa mengenai pentingnya 

pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia, dan guru kelas sering 

mengadakan kegiatan pembelajaran yang positif sebagai wujud memahami 

nilai-nilai Demokrasi Indonesia; 2) Siswa kelas IX-A SMP Muhammadiyah 7 

Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2020/2021 hendaknya 

memiliki kesadaran akan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat 

diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi 

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

tanggungjawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; 3) 
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Sekolah sebagai sarana pendidikan, diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai 

Demokrasi Indonesia pada lingkungan sekolah dalam upaya menciptakan 

generasi bangsa yang memiliki kepribadian yang baik. Sekolah sebagai elemen 

penting, hendaknya menjadi faktor pendukung utama dalam setiap kegiatan di 

IX-A SMP Muhammadiyah 7 Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 

2020/2021; dan 4) Penelitian berikutnya yang sejenis hendaknya mencari 

strategi pembelajaran yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai 

Demokrasi Indonesia dengan cakupan materi yang berbeda, serta memilih 

strategi yang lebih inovatif, sehingga mampu menarik perhatian siswa dan 

memberikan motivasi khususnya pada siswa kelas IX-A SMP Muhammadiyah 

7 Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2020/2021.   
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