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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses penerapan ilmu yang melibatkan 

pendidik dan peserta didik, peserta didik tidak hanya saja mengembangkan 

potensi intelektual saja namun lebih menekankan kepada nilai-nilai kepribadian 

yang nantinya nilai itu akan dibawa ke dalam lingkungan masyarakat sehingga 

peserta didik menjadi lebih dewasa dan mampu menghadapi masalah yang terjadi 

dengan lingkungannya. Pendidikan yaitu suatu usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses belajar dan mengajar agar peserta didik 

secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 

1 ayat 1 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). 

Standar Isi Pendidikan Nasional, PKn merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia 

yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 

1945 (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006). 

PPKn merupakan wahana untuk mengembangkan dan membina peserta 

didik agar menjadi warga negara yang baik, yang tahu hak dan kewajiban, 

demokratis dan bertanggung jawab. PPKn adalah pendidikan yang 

menanamkan nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa serta 

tebal semangat kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan civic 

knowledge, yaitu pendidikan yang memuat sistem politik dan 

pemerintahan, nilai-nilai dan visi tentang keutamaan publik, serta 

hubungan dengan sesama masyarakat. PPKn merupakan salah satu wadah 

sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai demokrasi yang dilandasi oleh 

semangat UUD 1945 dan nilai-nilai keperibadian bangsa Indonesia (Sukri 

& Purwanti, 2016) 

PPKn merupakan mata pelajaran yang sarat isi dengan nilai-nilai pancasila 

untuk membentuk kepribadian. PPKn tidak cukup hanya sampai pada 
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penghafalan, melainkan PPKn diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta 

didik dalam bentuk perbuatan, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila bukan 

untuk dihafal melainkan untuk dipraktekan dalam kehidupan nyata. Oleh karena 

itu pembelajaran PPKn perlu mengutamakan perilaku. 

Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sekolah di Indonesia mulai 

dikenal sejak diberlakukan mata pelajaran Civics tahun 1962. Setelah itu mata 

pelajaran tersebut berganti nama menjadi Pendidikan Kewargaan Negara dan 

Kewargaan Negara tahun 1968, Pendidikan Moral Pancasila tahun 1975, 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 1994, dan tahun 2003 

Pendidikan Kewarganegaraan. Di negara lain bentuk kurikuler serupa itu dikenal 

sebagai civic education dalam konteks wacana pendidikan untuk 

kewarganegaraan yang demokratis menurut konstitusi negaranya masing-masing. 

Sebagaimana berkembang di berbagai negara, terdaftar adanya berbagai istilah 

untuk itu, yakni: “Citizenship education” (UK), termasuk di dalamnya “civic 

education” (USA), ta’limatul muwwatanah/at tarbiyatul al watoniyah (Timur 

Tengah), “educacion civicas” (Mexico), “Sachunterricht” (Jerman), “civics” 

(Australia), “social studies” (New Zealand), Life Orientation (Afrika 

Selatan),“People and society” (Hungary), atau “Civics and moral education” 

(Singapore) (Miarso, 2010). 

 Civic education is a subject focusing on diverse self-development viewed 

from religion, social- cultural, language, age, and ethnic aspects in order 

to be Indonesian citizens that are smart, skilled, and have good character 

as mandated by Pancasila and 1945 Constitution. As a subject, Civic 

Education as vision and mission becoming guidelines. The vision of Civic 

Education is as follows: Hard work and responsibility constitutes 

important character the next generation should have, particularly those 

who still study at school. Having both characters enable the students to 

achieve good performance in both academic and non-academic field. Hard 

work is “a behavior indicating a sincere attempt of dealing with many 

constraints in completing the task as well as possible (Megananda et al., 

2018). 

Sebagai mata pelajaran wajib, PPKn merupakan salah satu pelajaran yang 

wajib diselenggarakan disetiap jenjang pendidikan memiliki visi dan misi sebagai 

pedoman pelaksanaan dalam pembelajaran. Adapun visi dan misi PPKn adalah 

sebagai berikut: 
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Menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan 

semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang NKRI. Misi dari 

PPKn ialah menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan yang 

otoriter yang memasang hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-

prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakatm berbangsa dan 

bernegara (BNSP, 2006). 

Mengacu pada visi dan misi di atas, PPKn secara luas berperan untuk 

penyiapan generasi muda untuk mengambil keterlibatan dan tanggung jawabnya 

sebagai warga negara serta peran pendidikan, termasuk didalamnya persekolahan, 

pengajar dan proses belajar dalam penyiapan tersebut (Winataputera, 2012:4). 

Tujuan mata pelajaran PPKn ialah warga negara yang pintar dan baik, yaitu warga 

negara yang bercirikan tumbuh-kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, 

dan kreativitas sosial dalam lingkup kehidupan bermasyarakat secara tertib, 

damai, aman, dan kreatif. Para peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap 

kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, anggota sekolah, anggota 

masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungan yang pintar dan baik. 

Proses belajar mengajar di buat dalam bentuk belajar sambil berbuat (learning by 

doing), belajar memecahkan masalah sosial (social problem solving learning), 

belajar melalui perlibatan sosial (socio-participatory learning), dan belajar 

melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan lingkup kehidupan masyarakat 

(Miarso, 2010). 

Ketiga kompetensi kewarganegaraandalam kurikulum 2013 yaitu: Civic 

knowledge (pengetahuan warga negara), masuk kedalam KI 3 

pengetahuan, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka 

Tunggal Ika sebagai dimensi PPKn yang semuanya melebur kedalam 

rumusan KD, Civic skill (keterampilan warga negara) masuk kedalam KI 4 

keterampilan, Civic Disposition (sikap warga negara) masuk kedalam KI 1 

dan KI 2 sikap spiritual dan sosial (Rozi & Hanum, 2019). 

Terkait dengan UNESCO empat pilar pendidikan, yaitu Learning to know 

(belajar untuk mengetahui), Learning to do (belajar untuk melakukan/berbuat), 

Learning to be (belajar untuk menjadi), dan Learning to live together (belajar 

untuk dapat hidup bersama). Di antara empat pilar tersebut, aspek learning to live 
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together sejalan dengan nilai-nilai budaya demokrasi, fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional. Istilah “learning to live together” sama dengan makna sikap 

budaya demokrasi, karena pada dasarnya budaya demokrasi membiasakan hidup 

secara bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang ada di sekolah 

dengan mendengarkan pendapat dari orang lain melalui musyawarah, di samping 

itu program pendidikan moral/pendidikan karakter tumbuh dengan sendirinya di 

dalam budaya demokrasi seperti sikap saling menghormati sesama teman, murid 

dengan guru, semua warga sekolah, dan mendapat hak-hak asasi setiap individu 

dalam mengemukakan pendapat sehingga dapat mewujudkan budaya demokrasi 

di sekolah (Koesoema, 2009). 

Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada 

satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Sejalan 

dengan itu, implementasi pengelolaan pembelajaran PPKn Kurikulum 2013 

dimaksudkan bagaimana setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses 

pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian 

kompetensi lulusan. 

Hakikat pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan 

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dari 

sebelumnya. Proses pembelajaran perlu dilakukan dengan aktif, kreatif, efektif 

dan menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreatifitas guru 

dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.Kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan dengan menerapkan berbagai strategi dan metode pembelajaran 

yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien dan bermakna. Dalam hal ini 

kegiatan pembelajaran mampu mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, 

kemandirian, empati peserta didik guna membentuk watak serta meningkatkan 

peradaban dan kualitas bangsa.  

Perubahan paradigma pembelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA) dari 

pembelajaran berpusat pada guru menuju pembelajaran berpusat pada siswa mulai 

terasa gaungnya melalui diskusi, pelatihan terkait dengan pembelajaran, bahkan 

sampai dengan implementasi model-model pembelajaran. Melaksanakan 
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pembelajaran yang berpusat pada siswa berarti guru sebagai fasilitator, perlu 

membantu siswa untuk menentukan tujuan yang dapat dicapai, mendorong siswa 

untuk dapat menilai hasil belajarnya sendiri, membantu mereka untuk bekerja 

sama dengan kelompok, dan memastikan agar mereka mengetahui bagaimana 

memanfaatkan semua sumber belajar yang tersedia. Dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran, siswa memiliki tanggung jawab penuh atas kegiatan belajarnya, 

terutama dalam bentuk keterlibatan siswa. Guru lebih berperan sebagai fasilitator 

yang mendorong perkembangan siswa, dan bukan merupakan satu-satunya 

sumber belajar.  

Persatuan dan kesatuan yang baik di lingkungan sekolah akan ditunjukan 

dari budaya demokrasi antarsiswa dan juga guru. Budaya demokrasi yang baik 

terlihat dari interaksi siswa yang harmonis sehingga kondisi belajar di sekolah pun 

menjadi tenang, tentram dan menyenangkan.  

Kompetensi nilai dan sikap budaya demokrasi yang terdapat di dalam 

kelas XI mata pelajaran PPKn SK.2 Menganalisis budaya demokrasi menuju 

masyarakat madani, KD.2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam 

kehidupan sehari-hari. Diartikan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu, 

keinginan, aspirasi, atau pendapat seseorang harus dihargai, selain itu salah satu 

hak asasi manusia dapat memperoleh kebenaran, keadilan dan kebahagiaan, 

sesuatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadar dan ketepatan yang lebih 

menjamin, dan mampu memahami dan melakukan cara yang baik untuk 

mengatasi sesuatu permasalahan sesuai dengan paham yang dianut oleh 

masyarakat sekitar. 

Paradigma baru dalam PPKn terdapat pengetahuan kewarganegaraan (civic 

knowledge) yang berbasis pada keilmuan yang jelas dan relevan bagi masyarakat 

demokratis, ketrampilan kewarganegaraan (civic skills), serta karakter 

kewarganegaraan (civic dispositions) yang mampu mengembangkan 

pembangunan karakter bangsa, pemberdayaan warga negara dan masyarakat 

kewargaan (Cholisin, 2005). Pengembangan komponen pengetahuan (civic 

knowledge) dan ketrampilan kewarganegaraan (civic skill) sesungguhnya menjadi 

basis bagi terbentuknya karakter (Cholisin, 2005). Pendekatan belajar 
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kontekstual adalah salah satu pendekatan yang berbasis pada siswa. Pembelajaran 

kontekstual menggunakan berbagai metode yang menjadikan karakteristik 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ciri demokratis. Hal 

tersebut memperlihatkan karakteristik pembelajaran PPKn paradigma baru yang 

berciri demokratis dengan model democratic learning. Beberapa pendekatan 

dalam Winarno (2013) yang sering digunakan dalam mendukung pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yaitu: 

1. Pendekatan berbasis nilai. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 

program pendidikan politik mempunyai tujuan untuk membentuk 

good citizen. 

2. Pendekatan berpikir kritis. Berpikir kritis dalam pembelajaran PPKn 

merupakan upaya pengembangan unsur pemikiran rasional empiris 

berdasarkan kegiatan ilmiah dalam rangka mewujudkan warga negara 

yang partisipatif dan bertanggungjawab. 

3. Pendekatan inquiry. Langkah dalam metode inquiri ini diantaranya 

ialah membuat fokus untuk inquiry, menyajikan masalah, 

merumuskan kemungkinan penyelesaian, mengumpulkan data, 

menilai penyelesaian yang diajukan, dan merumuskan kesimpulan. 

4. Pendekatan kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran yang dilakukan siswa dalam belajar dan bekerja sama 

dalam kelompok kecil hingga mendapatkan pengalaman belajar 

optimal yakni pengalaman individu dan pengalaman kelompok 

(Winarno, 2013). 
 

Berdasarkan pendekatan di atas, PPKn merupakan kajian nilai yang 

mendasari perkembangan teknologi modern, dapat peranan penting dalam 

berbagai disiplin ilmu dan sikap dan nilai-nilai kompetensi pada manusia. Guru 

dituntut untuk mampu menyajikan materi pelajaran dengan optimum. Oleh karena 

itu diperlukan kreativitas dan gagasan yang baru untuk` mengembangkan cara 

penyajian materi pelajaran di sekolah. Kreativitas yang dimaksud adalah 

kemampuan seorang guru dalam memilih metode, model, pendekatan dan media 

yang tepat dalam menyajikan materi pelajaran. Pembelajaran CTL merupakan 

suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan 

situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

dan penerapan dalam kehidupan mereka. 

Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan pendekatan 

pembelajaran suatu pendekatan belajar yang memberdayakan siswa. Pembelajaran 
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kontekstual diartikan sebagai proses pendidikan yang mampu memotivasi siswa 

untuk lebih memahami makna belajar suatu kompetensi dan mengkaitkannya 

dengan konteks, baik pribadi, sosial maupun budaya. Dilakukan dengan CTL 

dalam kelas mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya, selanjutnya melaksanakan kegiatan 

inkuiri sejauh mungkin untuk semua topik, guna mengembangkan sifat ingin tahu 

siswa dengan bertanya, sekaligus menciptakan masyarakat belajar (belajar dalam 

kelompok-kelompok), juga dengan menghadirkan model sebagai contoh 

pembelajaran, serta melakukan refleksi diakhir pertemuan, diakhiri melakukan 

penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. (Panjaitan,DJ., 2016). 

Keberhasilan model CTL dalam proses pembelajaran dalam jurnal 

Conference Series yang berjudul “The Effect Of Application Of Contextual 

Teaching And Learning (CTL) Model-Based On Lesson Study With Mind 

Mapping Media To Assess Student Learning Outcomes On Chemistry On Colloid 

System” Vol 1(2) menyatakan:  

“Based on the above results, it can be concluded that the result of studying 

chemistry of the students of class XI of SMA Negeri I Sunggal TA 

2014/2015 taught by a CTL model based on Lesson Study with Mind 

Mapping media was higher (72.88%) than those taught by conventional 

learning models (68.97%) in the subject matter of colloids System.” 
(Fadillah et al., 2017).  

Kutipan di atas menegaskan bahwa penggunaan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning dalam pembelajaran Kimia dapat menunjukkan 

peningkatan pembelajaran CTL berdasarkan Lesson Study dengan Mind Mapping 

lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran Konvensional, 

Dampak positif yang sama dituangkan dalam jurnal English Education 

yang berjudul “Practicing Contextual Teaching and Learning (CTL) Approach to 

Improve Students’ Reading Comprehension in Relation to Motivation” Vol 8 

menyatakan:  

“As result, the study showed that the use of CTL approach was effective to 

improve students’ reading comprehension and motivation to learn. 

Students’ achievement was 75 meaning that the passing grade enacted in 
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the school was achieved. Meanwhile, the students’ motivation to learn was 

at the high level as proven by the percentage of students’ motivation which 

was at the standard value. Thus, it can be concluded that Contextual 

Teaching and Learning (CTL) approach can improve students’ motivation 

to learn as well as their reading comprehension.” (Haerazi et al., 2019). 

Kutipan di atas menegaskan bahwa penggunaan model Contextual Teaching and 

Learning menunjukkan dalam menggunakan (CTL) meningkatkan efektifitas 

pemahaman membaca dan motivasi belajar terhadap siswa, maka hal ini 

memberikan pengaruh positif terhadap siswa. 

Cara mengajar guru harus diubah, guru menyediakan beragam kegiatan 

yang berimplikasi pada beragamnya pengalaman belajar supaya siswa mampu 

mengembangkan kompetensi setelah menereapkan pemahaman dan 

pengetahuannya, dimana model CTL (Contextual Teaching Learning) sangat 

sesuai dipakai guru untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran PKn (Mulyanah, 2013). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

berorientasi pada konsep “contextualized multiple intelligence” yang membuka 

pandangan tentang perlunya penanganan pembelajaran yang lebih kreatif, aktif-

partisipastif, menggali dan mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai 

dengan potensi atau kecerdasan orisinialnya, bermakna dan menyenangkan. Perlu 

diterapkan contextual teaching and learning dalam pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan. perlu dikembangkan pendekatan pembelajaran kontekstual 

(contextual teaching and learning) sebagai salah satu alternatif. Pendekatan ini 

dianggap efektif, karena pendekatan ini memandang bahwa proses belajar benar-

benar berlangsung hanya jika peserta didik dapat menemukan hubungan yang 

bermakna antara pemikiran yang abstrak dengan penerapan praktis dalam konteks 

dunia nyata (Komalasari, 2011). 

Demokrasi sudah menjadi budaya, berarti nilai-nilai demokrasi sudah 

menjadi kebiasaan bagi warga negara untuk dilaksanakan. Akan tetapi yang sering 

terlihat di media massa bahwa warga negara bahkan pemerintah itu sendiri telah 

melanggar nilai-nilai demokrasi, banyak orang yang kurang menghargai 

kebebasan orang lain, kurang menghargai perbedaan, dan supremasi hukum 

kurang ditegakkan. Bahkan dalam keluarga dan masyarakat kita sendiri, nilai-nilai 
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demokrasi kurang dipraktekan. Maka dari kasus yang terjadi ini sekolah dapat 

mengajarkan siswa agar bisa menjalani nilai-nilai demokrasi dengan baik dan 

benar agar bisa menjadi penerus bangsa yang baik, adil, dan jujur (Fatarina dkk, 

2014). 

Menciptakan budaya demokrasi yang baik di lingkungan sekolah tidaklah 

mudah harus di dukung oleh semua warga sekolah, dengan terlaksananya sistem 

musyawarah di dalam pengambilan keputusan, terbentuknya organisasi-organisasi 

sekolah, adanya saling menghargai dan menghormati keberadaan individu 

maupun kelompok di sekolah, dan maupun kelompok di sekolah, dan dukungan 

sekolah dalam memfasilitasi kegiatan kesiswaan baik dalam kurikuler maupun 

ekstrakulikuler itu merupakan contoh sikap budaya demokrasi yang baik di 

lingkungan sekolah.  

Upaya untuk membentuk budaya demokrasi di sekolah dengan 

pembentukan kecakapan kewarganegaraan pada siswa sangat diutamakan sihingga 

siswa dapat memahami arti sesungguhnya tentang demokrasi, untuk menguatkan 

pemahaman pada siswa perlunya pembelajaran aktif, partisipatif dengan 

menguatkan materi ke dalam contoh kehidupan sehari-hari. Untuk penelitian ini 

peneliti mengambil objek di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta karena pada 

dasarnya sekolah menengah kejuruan itu mengutamakan praktek untuk 

menunjang skill pada siswa, dan kurang pembelajaran yang berupa teori untuk 

mengembangkan budaya demokrasi pada siswa SMK itu sendiri. 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menyatakan bahwa Contekstual 

Teaching Learning sangat berpengaruh dalam segala kompetensi, terutama dalam 

pengembangan kompetensi nilai dan sikap. Hasil pengamatan dan wawancara 

yang telah dilakukan oleh peneliti di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta 

menunjukkan pengembangan kompetensi nilai dan sikap budaya demokrasi belum 

berkembang secara optimal, dikarenakan strategi yang digunakan oleh guru 

kurang bervariasi dan kurang menarik perhatian siswa.  
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Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian di SMK Muhammadiyah 

4 Surakarta yang berjudul “Pengembangan Kompetensi Nilai Dan Sikap Budaya 

Demokrasi Melalui Pendekatan Contextual Teaching And Learning pada Siswa 

Kelas XI di SMK Muhammadiyah 4 Surkarta”. Diharapkan hasil penelitian ini 

dapat menjadi referensi bagi program studi dan sekolah untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan kompetensi nilai dan sikap budaya demokrasi 

melalui pendekatan contextual teaching and learning pada siswa kelas XI di 

SMK Muhammadiyah 4 Surakarta? 

2. Bagaimana kendala pengembangan kompetensi nilai dan sikap budaya 

demokrasi melalui pendekatan contextual teaching and learning pada siswa 

kelas XI di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta? 

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala pengembangan kompetensi nilai dan 

sikap budaya demokrasi melalui pendekatan contextual teaching and learning 

pada siswa kelas XI di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Menggambarkan pelaksanaan pengembangan kompetensi nilai dan 

sikap budaya demokrasi melalui pendekatan contextual teaching and 

learning pada siswa kelas XI di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta? 

2. Untuk mendeskripsikan kendala pengembangan kompetensi nilai dan 

sikap budaya demokrasi melalui pendekatan contextual teaching and 

learning pada siswa kelas XI di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta? 

3. Untuk mendeskripsikan solusi pengembangan kompetensi nilai dan sikap 

budaya demokrasi melalui pendekatan contextual teaching and learning 

pada siswa kelas XI di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta? 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan kompetensi nilai 

dan sikap kebersamaan dan kesetaraan dalam mata pelajaran PPKn. 

b. Sebagai sumbangan untuk landasan kegiatan penelitian selanjutnya 

yang relevan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa 

Agar siswa menerapkan kompetensi nilai dan sikap kesetaraan dan 

kebersamaan dalam proses pembelajaran yang diikuti. 

b. Manfaat bagi Guru 

Agar guru bisa menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning dalam mengembangkan kompetensi nilai dan sikap budaya 

demokrasi. 

c. Manfaat bagi Sekolah 

Sebagai dasar sekolah untuk mengembangkan kompetensi nilai dan 

sikap kebersamaan dan kesetaraan dalam proses pembelajaran di kelas. 

 

  


