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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai 

Persatuan Indonesia pada remaja Karang Taruna di Desa Pandeyan Kecamatan 

Grogol Kabupaten Sukoharjo. Populasi penelitian ini berjumlah 40 orang dan 

sampel 20 item. Metode penelitian menggunakan pre-eksperimtal dengan jenis 

penelitian pretest and posttest. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode angket dan obsevasi. Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus correlation product moment dan hasil perhitungan validitas 

diketahui bahwa 15 item dalam angket kemampuan menganalisis kasus 

dinyatakan valid, sedangkan uji reliabilitas menggunakan perhitungan tersebut 

menunjukan nilai koefisien reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach 

sebesar 0,82111943 sedangkan nilai kritis sebesar 0,6. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu uji t-test berpasangan. Metode pembelajaran 

berbasis pemutaran vidio lagu modifikasi strategi Make a Make dan Reading 

guade diharapkan bisa meningkatkan kemampuan menganalisis kasus. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa thitung 10,82482128lebih besar dari ttabel 2,086 

dengan taraf signifikansi 0,05. Perbedaan antara pretest dan posttest menunjukkan 

bahwa siswa mengalami peningkatan kemampuan dalam menganalisis kasus. 

Nilai rata-rata pretest 37,70 meningkat menjadi 48,25 pada posttest. Berdasarkan 

kedua data tersebut kemudian dibandingkan sehingga diperoleh nilai selisih 10,55. 

Hasil tersebut dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan H0 ditolak dan Ha 

diterima artinya ada perbedaan antara sebelum perlakuan (pretest) dan setelah 

perlakuan (posttest) melalui pemutaran vidio lagu dengan modifikasi strategi  

Make a Make dan Reading Guade pada karang taruna.  

 

Kata Kunci: sosialisasi, nilai persatuan indonesia, make a reading guade. 

 

Abstract 

 

This study aims to increase the understanding of the values of Indonesian Unity in 

Youth Youth Organizations in Pandeyan Village, Grogol District, Sukoharjo 

Regency. The population of this study amounted to 40 people and a sample of 20 

items. The research method uses pre-experimental research with pretest and 

posttest types. Collecting data in this study using a questionnaire and observation 

methods. The validity test in this study uses the product moment correlation 

formula and the results of the validity calculation note that the 15 items in the case 

analysis ability questionnaire are declared valid, while the reliability test using 

this calculation shows the reliability coefficient value using the Cronbach Alpha 
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formula of 0.82111943 while the critical value is 0, 6. Analysis of the data used in 

this study is a paired t-test. The learning method based on playing video songs 

with modifications to the Make a Make and Reading Guade strategies is expected 

to improve the ability to analyze cases. The results showed that tcount 

10.82482128 was greater than ttable 2.086 with a significance level of 0.05. The 

difference between pretest and posttest shows that students have increased ability 

in analyzing cases. The average value of the pretest 37.70 increased to 48.25 at the 

posttest. Based on the two data, then they are compared so that the difference 

value is 10.55. From these results, it can be concluded that the proposed 

hypothesis H0 is rejected and Ha is accepted, meaning that there is a difference 

between before treatment (pretest) and after treatment (posttest) through playing 

video songs with modifications to the Make a Make and Reading Guade strategies 

for youth organizations. 

 

Keywords: socialization, indonesian unity value, make a make reading guade. 

 

1. PENDAHULUAN 

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang dalam kehidupan 

bermasyarakat dan kita dapat mengenal satu sama lain. Menurut Saragih (2012), 

Nilai-nilai persatuan Indonesia pada saat ini di negara Indonesia masih minim 

penerapannya dan sering terjdi perselisihan antar kelompok, Persatuan Indonesia 

memiliki arti sebagai suatu cita-cita yang memiliki tujuan untuk mempersatukan 

seluruh keberagaman yang ada di Indonesia, selain mempersatukan seluruh 

keberagaman juga dapat mengajak kepada timbulnya rasa solidaritas yang tinggi. 

Menurut Siregar (2014), dinyatakan bahwa:  

Realitas kini menunjukkan adanya elemen-elemen bangsa yang justru ingin 

memisahkan dirinya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Hal ini 

dapat disimak dari headline berita di berbagai media massa dalam 

pemberitaan mereka mengenai munculnya gerakan-gerakan separatis yang 

makin marak pada tahun-tahun belakangan ini. Gerakan separatis yang 

dibentuk oleh kelompok-kelompok sosial masyarakat (antipemerintah) ini 

sebagian besar bersikap kritis dan menilai bahwa masyarakat lokal yang 

mereka bela telah diperlakukan dengan tidak adil oleh pemerintah. Meraka 

mengklaim masyarakat yang mereka bela telah ‘dianaktirikan’ oleh 

pemerintah Indonesia (pusat) dan tidak diperlakukan dengan sewajarnya 

sebagai bagian dari NKRI. 

 

Karang Taruna merupakan tempat untuk berkumpulnya pemuda pemudi di 

desa. Karang Taruna juga dapat mempersatukan antar masyarakat melalui 

perkumpulan Karang Taruna contohnya membantu di hajatan tetangga, Karang 
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Taruna tidak hanya sekedar tempat untuk bergaul antar pemuda tetapi juga 

mempunyai manfaat untuk lingkungan sekitarnya misalnya membantu keperluan 

desa. Kemajuan teknologi dalam era globalisasi saat ini sangat mempengaruhi 

terhadap pola kehidupan masyarakat indonesia terutama lunturnya nilai Persatuan 

Indonesia. Misalnya masih kurangnya rasa peduli antar sesama anggota satu 

dengan anggota yang lainnya, sering terjadi pertengkaran jika ada perbedaan 

pendapat.  

Sosialisasi tentang pentingnya nilai persatuan Indonesia pada remaja di 

karang taruna di Desa Pandeyan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo melalui 

video lagu diharapkan mampu meningkatkan pemahaman nilai persatuan 

Indonesia, dengan adanya pemahaman tersebut akan menjadikan remaja lebih 

peka dan peduli terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya.  

Nilai merupakan sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan yang paling 

benar menurut seseorang atau sekelompok orang”. Menurut Steeman sebagaimana 

yang dikutip Adisusilo (2012: 56). Istilah persatuan berarti bersatu dalam berbagai 

corak ragam yang menjadi satu kesatuan tunggal, sedangkan istilah indonesia 

berarti bangsa atau orang-orang yang hidup diwilayah indonesia. Dengan 

demikian Persatuan Indonesia dapat dikatakan sebagai persatuan bangsa yang 

mendiami wilayah indonesia (Suhadi, 1982 : 12). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 119), vidio diartikan 

dengan: 1) bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi; 2) rekaman 

gambar hidup untuk ditayangkan pada pesawat televisi. Menurut Wahyuni (2015), 

vidio adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentranmisikan 

dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal 

elektronik, atau media digital, lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam 

bercakap, bernyanyi, membaca, dsb). Lagu berhubungan dengan benyi suara, 

yang berkaitan dengan indra pendengaran. Sehingga lagu termasuk media audio 

yang digunakan sebagai alat bantu menyampaikan pembelajaran, agar lebih 

mudah dipahami oleh peserta didik. 

Menurut Arijayanti (2013), strategi Make a Make adalah Strategi 

pembelajaran dimana peneliti menyiapkan kartu yang berisi soal dan jawaban 
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kemudian siswa mencari pasangan kartunya. Strategi pembelajaran make a match 

merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif. Menurut Huda (2017), strategi 

Reading Guide adalah strategi yang memandu siswa untuk membaca panduan 

yang disiapkan oleh guru dengan waktu yang sudah ditentukan. Panduan tersebut 

harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan, disisi lain guru juga akan 

memberi pertanyaan seputar materi yang sudah dibaca. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dipandang cukup penting untuk 

melakukan penelitian tentang ” sosialisasi nilai persatuan Indonesia melalui video 

lagu dengan modifikasi strategi Make a Match dan Reading Guide pada remaja 

karang taruna Desa Pandeyan  Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 2020”. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1) Bagaimana pelaksanaan sosialisasi nilai Persatuan Indonesia melalui video 

lagu dengan modifikasi strategi Make a Match dan Reading Guide pada remaja 

di karang taruna Desa Pandeyan  Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 

2020? 

2) Apakah ada peningkatan pemahaman nilai Persatuan Indonesia melalui video 

lagu dengan modifikasi strategi Make a Match dan Reading Guide pada remaja 

di karang taruna Desa Pandeyan  Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 

2020? 

 

2. METODE  

Metode penelitian ini adalah eksperimen yang berjenis Pre-Experimental Designs. 

Menurut Sugiyono (2017: 40), eksperimen merupakan jenis metode penelitian 

kuantitatif. Penelitian eksperimen merupakan metode yang dapat menguji 

hipotesis hubungan sebab/akibat. Menurut Sugiyono (2017: 109), Pre-

eksperimental merupakan metode riset yang menggunakan langkah-langkah dasar 

penelitian eksperimen, namun tidak ada kelas control sebagai pembanding. 

Penelitian ini menggunakan desain One Group Pretest-Posttest, pada penelitian 

ini diberikan pretest (O1), perlakuan (X), Posttest (O2), dengan demikian hasil 

perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan 

keadaan sebelum diberi perlakuan (Sugiyono, 2017:74). 
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Langkah-langkah One-Group Pretest-Posttest Design adalah (1) mengada-

kan Pretest, (2) memberikan perlakuan, (3) mengadakan Posttest, (4) 

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

populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Cluster 

Sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan metode angket/kuesioner dan observasi. Uji validitas data dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Correlation Product Moment dari Pearson. Uji 

reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rumus Alpha. Analisi 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 dalam 

penelitian ini menggunakan uji-t sampel berpasangan atau Paired Sample T-test. 

Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian ini 

sebagaimana yaitu (1) Pretest merupakan tahap awal yang dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam menganalisis kasus. Pretest dalam 

penelitian ini dilakukan dengan membagikan angket supaya diisi oleh peserta, (2) 

perlakuan atau treatment merupakan tahap kedua dalam penelitian ini perlakuan 

yang diberikan yaitu sosialisasi  dengan modifikasi metode yang biasa dilakukan 

terhadap peserta didik. Metode yang digunakan yaitu menggunakan nilai 

persatuan Indonesia vidio lagu modifikasi strategi Make a Match dan Reading 

Guide. (3) Posttest dilakukan setelah selesainya pelaksanaan sosialisasi 

menggunakan metode nilai persatuan Indonesiai vidio lagu modifikasi strategi 

Make a Match dan Reading Guide. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui 

perubahan yang dialami oleh peserta didik setelah diberikan perlakuan 

menggunakan model metode metode nilai persatuan Indonesia vidio lagu 

modifikasi strategi Make a Match dan Reading Guide, dan (4) Perbandingan 

pretest dengan posttest dilaksanakan setelah observasi selesai. Tahap ini diawali 

dengan mengolah data dari masing-masing angket dan membandingkanya. Proses 

analisis data menggunakan rumus t-test. Proses analisis data menggunakan rumus 

t-test dilakukan untuk menganalisis data sebagai langkah terakhir yang ditempuh 

peneliti setelah melakukan observasi. 
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Menurut Hamzah (2013), setting merupakan lingkungan, tempat atau 

wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian. 

Tempat penelitian ini adalah di karang taruna Desa Pandeyan  Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo. Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari 

persiapan sampai penulisan laporan penelitian. Secara keseluruhan semua 

kegiatan dilakukan kurang lebih empat bulan, yaitu bulan September sampai 

dengan Desember 2019. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu di karang taruna Desa Pandeyan  

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 40 orang. Sampel dalam 

penelitian ini adalah di karang taruna Desa Pandeyan  Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo sejumlah 20 0rang. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan metode sosialisasi nilai persatuan Indonesia vidio 

lagu modifikasi strategi Make a Match dan Reading Guide: Nilai-nilai Persatuan 

Indonesia melalui pemutaran vidio lagu agar dapat meningkatkan kemampuan 

menganalisis kasus pada karang taruna Desa Pandeyan  Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo. 

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 peserta didik.  Angket 

tersebut digunakan untuk mengetahui pemahaman nilai persatuan Indonesia 

melalui video lagu. Langkah kedua yaitu memberikan materi pelajaran dengan 

menggunakan metode sosialisasi nilai persatuan Indonesia vidio lagu modifikasi 

strategi Make a Match dan Reading Guide. Para peserta didik diberi waktu 

beberapa menit untuk memahami materi tentang  yang telah di tampilkan, lalu 

peserta berbagi cerita tentang pengalaman mereka dalam bersosiaslisasi, setelah 

itu para peserta bersama-sama memberikan masukan dan pendapat kepada peserta 

lain mengenai persatuan. Tahap akhir dalam penelitian ini adalah mengadakan 

posttest dengan menyebarkan angket yang sama dengan pretest, bertujuan untuk 

membandingkan hasil yang diperoleh sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 
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Tabel 1. Data Hasil Penelitian 

 Pretest Posttest 

N Valid 20 20 

Missing 0 0 

Mean 37.70 48.25 

Median 38.00 48.00 

Mode 36
a
 43

a
 

Std. Deviation 3.813 4.166 

Variance 14.537 17.355 

Minimum 30 43 

Maximum 44 56 

Sum 754 965 

 

Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa metode sosialisasi nilai 

persatuan Indonesia vidio lagu modifikasi strategi Make a Match dan Reading 

Guide pada remaja di karang taruna Desa Pandeyan  Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo. Peningkatan kemampuan menganalisis kasus pada peserta 

didik dapat diketahui dari nilai rata-rata 37,70pada (Pretest) kemudian mengalami 

peningkatan menjadi 48,25 pada (Posttest). Berdasarkan hasil perbandingan kedua 

data (Pretest) dan (Posttest) diperoleh nilai selisih yaitu 10,55. Berdasarkan uji 

normalitas antara (Pretest) dan (Posttest) diperoleh nilai signifikan yaitu sebesar 

0,296 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil selisih kedua data tersebut 

berdistribusi normal. Hasil uji linieritas diperoleh nilai signifikansi sebesar0,709 > 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel 

X dengan Y. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang menggunakan uji Paired T-test 

dengan hasil nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu 10,82482128 > 2,086 atau 

probabilitas .000 > (level of significant 0.05). Berdasarkan hasil yang diperoleh 

tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan H0 ditolak, dan Ha 

diterima artinya ada perbedaan kemampuan menganalisis kasus pada remaja di 

karang taruna Desa Pandeyan  Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo antara 

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

sosialisasi nilai persatuan Indonesia vidio lagu modifikasi strategi Make a Match 

dan Reading Guide atau ada nilai rata-rata antara (Pretest) dan (Posttest). 
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Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dalam bentuk Pre-

Eksperimental dengan desain One Group Pretest Posttest meliputi Pretest, 

memberikan perlakuan, dan Posttest. Tahap awal yang dilakukan peneliti yaitu 

mengadakan Pretest dengan membagikan angket kepada remaja di karang taruna 

Desa Pandeyan  Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Angket tersebut 

digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menganalisis kasus. 

Langkah kedua yaitu memberikan metode pembelajaran persatuan Indonesia 

melalui video berita dengan modifikasi strategi Make a Match dan Reading 

Guide. Modifikasi kedua strategi tersebut menekan pada berbagi pengalaman dan 

pengetahuan, demi menyelesaikan sebuah masalah atau hambatan yang dialami 

peserta. Tahap akhir dalam penelitian ini adalah mengadakan Posttest dengan 

menyebarkan angket yang sama dengan Pretest, bertujuan untuk membandingkan 

hasil yang diperoleh sebelum dan sesudah diberikan perlakuan.  

Penelitian ini sejalan dengan kajian Buttah et al. (2018) yang menunjukkan 

bahwa The Impact of Low level education on the Socialization of children yang 

dilakukan di distrik Rajanpur.  Sebagian besar orang tua tidak berpendidikan, 

beberapa berpendidikan dan beberapa dari mereka berpendidikan tinggi. Menurut 

mereka, pendidikan sangat diperlukan sosialisasi untuk anak-anak, karena kini 

anak dalam usia pengetahuan. Pengetahuan terbaru tentang kehidupan sangat 

diperlukan. Karena orang tua yang berpendidikan bisa mensosialisasikan anak-

anak mereka dengan baik, karena mereka tahu tentang tren baru kehidupan. Orang 

tua yang berpendidikan tinggi bisa membimbing anak-anak mereka dengan baik 

dibandingkan dengan orang tua yang berpendidikan rendah. Mereka bisa lebih 

memahami perasaan dan memberikan yang tepat untuk membentuk kepribadian 

dan masa depan anak-anak mereka. Orang tua berpendidikan tinggi memberikan 

bimbingan yang lebih baik di setiap bidang kehidupan. Anak-anak dari orang tua 

yang berpendidikan tinggi miliki pengetahuan praktis tentang agama. Mereka 

tidak percaya pada ritual dan hal-hal imajiner. Kinerja dalam pendidikan orang tua 

yang berpendidikan tinggi juga dibandingkan dengan orang tua yang 

berpendidikan rendah. Anak-anak dari orang tua yang berpendidikan tinggi dapat 
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melakukan lebih baik di setiap bidang kehidupan karena mereka sudah punya 

platform dalam kehidupan profesional mereka. 

Penelitian ini sejalan dengan kajian Karprov (2016) yang menunjukkan 

bahwa Socialization for the Knowledge Society masyarakat mampu menghasilkan 

pengetahuan yang baru secara intensif, baik mendasar maupun terapan. Secara 

efektif mengubah bagian yang diperlukan dari pengetahuan baik ekonomi maupun 

sosial. Menciptakan nilai-nilai dan peraturan manusia untuk pertumbuhan inovasi. 

Hasil penelitian ini telah digunakan dalam kegiatan program ilmiah dan sosial 

untuk kaum muda dan pelajar "Langkah ke Masa Depan". 

Penelitian ini sejalan dengan kajian Lengeling (2017), menjelaskan bahwa 

penting bagi guru untuk mengenali proses sosialisasi dan pengaruhnya terhadap 

pembentukan identitas mereka. Guru juga perlu memahami profesi mereka dan 

bagaimana guru dapat membayangkan diri mereka sendiri untuk masa depan, 

dalam program pendidikan guru, mengeksplorasi tema identitas pemula, 

pengalaman guru, kepercayaan, dan nilai-nilai harus didiskusikan sehingga guru 

dapat menyadari apa yang mungkin mereka hadapi dimasa depan sehingga lebih 

siap untuk mengajar dalam proses pembelajaran. 

Penelitian ini sejalan dengan kajian Arumsari (2017), yang menunjukan 

bahwa model sosialisasi dapat meningkatkan nilai-nilai persatuan Indonesia dalam 

kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan strategi  Physical Self Assesment 

kombinasi Answer Gallery. Hasil penelitian ini mendukung kajian Khoiriyah 

(2018), yang menunjukan bahwa uji coba model nilai toleransi menggunakan 

strategi Role Playing kombinasi Debat dapat meningkatkan sikap positif pemuda. 

Memperkuat hasil penelitian Zaman (2018), yang menunjukan bahwa uji coba 

model sosialisasi nilai cinta tanah air menggunakan strategi Number Head 

Together kolaborasi Reading Guide dapat meningkatkan sikap positif pemuda. 

Hasi penelitian ini sejalan dengan kajian Utami (2014), yang menunjukan bahwa 

merupakan pembelajaran Scramble dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Teknik ini juga dapat membantu dalam 

meningkatkan nilai akademik peserta didik. Hasil penelitian tersebut selaras 

dengan penelitian ini yaitu Make a Match dan Reading Guide, perbedaannya 
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penelitian tersebut meningkatkan pengetahuan sedangkan penelitian ini 

meningkatkan kemampuan menganalisis pada siswa. Metode sosialisasi nilai 

persatuan Indonesia vidio lagu modifikasi strategi Make a Match dan Reading 

Guide dapat meningkatkan kemampuan menganalisis kasus pada remaja karang 

taruna Desa Pandeyan kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo. Peningkatan 

tersebut didasari hasil angket pada Pretest dan Posttest. 

 

4. PENUTUP 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji t 

Paired Sample T-test dengan hasil nilai thitung lebih besarl dari ttabel yaitu 

10,82482128 > 2,086 atau probabilitas .000 > (level of significant 0.05). 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan H0 ditolak 

dan Ha diterima artinya ada peningkatan sikap positif pada remaja karang taruna 

Desa Pandeyan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo setelah dilaksanakan 

sosialisasi nilai persatuan Indonesia melalui video lagu dengan modifikasi strategi 

Make a Match dan Reading Guide atau ada nilai rata-rata Pretest dan Posttest. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, memberi implikasi bahwa pemahaman nilai 

persatuan Indonesia melalui video lagu dapat meningkat apabila dilakukan 

sosialisasi dengan penerapan modifikasi strategi Make a Match dan Reading 

Guide. Apabila ingin meningkat pemahaman remaja karang taruna terkait nilai 

persatuan Indonesia melalui video lagu, maka salah satu alternatif yang dilakukan 

adalah melalui sosialisasi dengan penerapan modifikasi strategi Make a Match 

dan Reading Guide. Semakin tinggi pemahaman remaja karang taruna nilai 

persatuan Indonesia, maka mereka akan saling menghargai dan menghormati 

perbedaan yang dimiliki oleh setiap setiap individu. 

Manfaat penelitian terutama untuk guru PPKn yaitu sebagai acuan dalam 

mengimplementasikan nilai persatuan Indonesia di karang taruna. Menjadi 

sumber bahan ajar dalam materi pelajaran PPKn. Sebagai pegangan yang dapat 

digunakan sebagai teori dan langkah dalam penelitian selanjutnya. Berdasarkan 

pengalaman ketika melaksanakan nilai Persatuan Indonesia melalui video lagu 

dengan modifikasi strategi Make a Match dan Reading Guide untuk meningkatkan 
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sikap positif pada remaja karang taruna Desa Pandeyan Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo maka saran yang bisa peneliti sampaikan yaitu: (1) Kepada 

pengurus remaja karang taruna Desa Pandeyan Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo hendaknya mengajak teman yang satu dengan lainya untuk lebih 

kompak dan saling menghargai supaya menjaga kekeluargaan sehingga dapat 

memupuk rasa keadilan antar remaja karang taruna di Desa Pandeyan; (2) Kepada 

penelitini berikutnya yang meneliti tentang sosialisasi hendaknya mencari strategi 

pembelajaran yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman nilai persatuan 

Indonesia melalui videolagu, serta apabila ada yang ingin menggunakan model 

pengembangan Make a Match dan Reading Guide hendaknya indikator persatuan 

Indonesia lebih dirinci dan pembelajaran dibuat lebih kreatif lagi. 
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