
Bidang Ilmu: Pendidikan 
Kewarganegaraan 

PENINGKATAN PEMAHAMAN MAHASISWA MELALUI 
MODEL MENGAJAR INVESTIGASI KELOMPOK PADA 
MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

DI PROD1 PBKN FIS UNP 

Oleh : 

Dra.Aina M.Pd 
Heni Muchtar, Sh, M.Hum 

Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si 
Drs. Syakwan Lubis 

Drs. Akmal, SH, M.Si 

Dibiayai oleh: 
Dana DIPA APBN-P Universitas Negeri Padang 

Sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen Madya 
Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 20 12 

Nomor:7 1 8/UN35.2/PG/20 12 tanggal 3 Desember 20 12 

FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 



HALAMAN PENGESAHAN 

PENELITLAN DOSEN MADYA 

1. Judul Peningkatan Pemahaman Mahasiswa 

b. Bidang Kajidengembangan 
2. Ketua Pengembang 

1 5. Lama Pengembangan inovasi 

Masalah Belajar Mahasiswa di Kelas 

a. Nama ~ e n g k a ~  d k  Gelar 
b. Jenis Kelarnin 
c. Pangkat, Golongan, NIP/NIK 
a. Program StudifJurusan 
b. Fakultas 
c. InstitutIUniversitas 
d. Alamat Rumah : Nomor telepon/HP/ 

Email: 

4. Nama Anggota 

- 

1 6. Biaya yang diperlukan 

Melalui Model Mengajar Investigasi 
I Kelompok Pada Mata Kuliah Pendidikan 

Dra.Aina, M.Pd 
Perempuan 
Pembina Tk 1/IVb/1953 0225 198010 1 001 
Pendidikan Pancasilatk Kewarganegaraad 
Isospol 
Ilrnu-Ilmu Sosial (FIS) 
Universitas Negeri Padang (UNP) 
Jl Belibis Blok B/5Air Tawar Barat Padang. 
081374891953 
1. Heni Muchtar, 2. Drs. Karjuni Dt 
Maani, M.Si, 3. Drs. Syakwan Lubis 
4.Drs. Akrnal, SH, M.Si 

- -  - 
a. Sumber dari ditjen Dikti 
b. Surnber lain, sebutkan 

2. a. Mata Kuliah 

2 b u l d  dari Oktober -Desember 201 2 

Kewarganegaraan Di Prodi PP'h FIS 
UNP 
Pendidikan Kewarganegaraan 

Rp. 15.000.000,- 
Rp ................. 
Rp. 15.000.000,- 
(Lima Belas Juta Rupiah) 

Padang, Desember 20 1 2 - 
Dra. Aina, M.Pd 
NIP. 1953 0225 198010 1 001 

Menyetuj ui 
etua Lemlit UNP 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara 
langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain 
yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Peningkatan Pemahaman Mahashwa Melalui Model 
Mengajar Investigasi kelompok Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di 
Prodi PKN F '  UNP, sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen 
Madya Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 20 12 Nomor: 7 1 8/UN35.2/PG/20 12 
Tanggal 3 Desember 2012. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya 
penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil 
penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka 
penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
umurnnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait 
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan 
terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi 
bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang 
terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang 
diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang 
akan datang. 

Terima kasih. 

Padang, Desember 2012 
. Ketua Lembaga Penelitian 

-1niversitas Negeri Padang, 



Tujuan penelitian adalah untuk (1) mendeskripsikan tingkat pemahaman mahasiswa 
terhadap konsep Pendidikan Kewarganegaraan dan kemampuan mengunakan konsep 
untuk menganalis kasus-kasus Pendidikan Kewarganegaraan, (2) mendeskripsikan 
metode investigasi kelompok dalam meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam 
perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, dan (3) menemukan kemangkusan metode 
Investigasi Kelompok dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap 
perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di Prodi PPKn. Metode penelitian ini 
meliputi: subjek penelitian adalah mahasiswa yang mengikuti kuliah semester Juli- 
Desember 2012 di Prodi PPKn FIS Universitas Negeri Padang pada mata kuliah PKn. 
Penelitian ini dimulai Juli sampai Desember 2012, dan pengambilan data dimulai bulan 
Oktober 2012. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini 
dipilih model spiral: Kernmis dan Mc Taggart. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) metode Investigasi Kelompok dapat 
meningkatkan pemahaman pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas 
Negeri Padang, (2) metode Investigasi Kelompok dapat memperbaiki penyakit kelas 
perkuliahan PKn di Universitas Negeri Padang. Keunggulan pendekatan metode 
mengajar Investigasi Kelompok mampu membangun kreatifitas dan inovasi baru 
mahasiswa dalam menemukan formulasi penyelesaian permasalahan PKn di Indonesia. 
Pengembangan model terlihat dari variasi setiap tahap sintax Investigasi Kelompok 
yang dilakukan tim kolaborasi dosen PKn, sehingga pemahaman mahasiswa menjadi 
tinggi (rata-rata 7,8) dan keaktivan pada siklus I1 terjadi perubahan dari rendah menjadi 
sedang clan berubah lagi menjadi tinggi, kecuali yang masih sedang itu aktivitas 
bertanya, (3) metode Investigasi Kelompok juga dapat membangun kebersarnaan, 
toleransi, menghargai pendapat teman lain, pengendalikan diri, kejujuran, dan nilai 
karakter bangsa lainnya, (4) langkah-langkah pembelajaran Investigasi Kelompok 
menjadi bervariasi sebagai formulasi baru untuk meningkatkan aktivitas mahasiswa, 
sekaligus meningkatkan kualitas pemahaman materi kuliah PKn di Universitas Negeri 
Padang. Yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah: (1) metode Investigasi 
Kelompok perlu dikembangkan terus dalam perkuliahan PKn oleh Tim pengajar, (2) 
untuk intensitas keaktivan bertanya mahasiswa masih rendah dalam penelitian ini 
terutama dalam membangkitkan jumlah dan kualitas bertanya dari mahasiswa untuk itu 
perlu dicarikan variasi sebagai strategi baru dalam pengembangan metode Investigasi 
Kelompok, (3) tingkat pemahaman materi PKn oleh mahasiswa masih bervariasi. Untuk 
itu tirn dosen pengajar perlu mencari langkah jitu agar mahasiswa yang lemah tingkat 
pemaharnannya dilakukan remedial, dan (4) hasil penelitian ini dapat mengilhami 
peneliti lain untuk mencari tempi baru dalam memperbaiki penyakit kelas dalam setiap 
perkuliahan. 

Kata Kunci: Pemaharnan mahasiswa, metode investigasi kelompok, Prodi PPKn 



PRAKATA 

Syukur Alharndulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, laporan hasil 

penelitian dana Dosen Madya Dipa Lemlit UNP kepada tim peneliti tahun 2012 dengan 

judul: "Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Melalui Model Mengajar Investigasi 

Kelompok Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Prodi PPKn FIS UNP" 

dapat diselesaikan. 

Tim peneliti menyadari sepenuhnya bahwa untuk menyelesaikan laporan hasil 

penelitian ini bukan pekerjaan yang ringan, namun sekali lagi berkat taufik dan kasih 

sayang Allah Yang Maha Besar serta dorongan semangat, keyakinan dan rasa 

tanggungjawab terhadap kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk mengadakan 

penelitian serta bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan yang besar. 

Walaupun tidak semua pihak dapat disebutkan bantuannya, namun ucapan 

terima kasih yang terbatas tim peneliti sampaikan kepada yang terhormat: 

1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang beserta staf 

2. Para Reviewer yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan hasil penelitian 

3. Pimpinan Jurusan ISP, Dekan FIS, d m  Rektor Universitas Negeri Padang beserta 

staf; 

4. Semua pihak yang telah membantu kelancaran terlaksananya penelitian ini, dan 

belum sempat disebutkan satu persatu. 

Akhirnya betapun kecilnya sumbangan pemikiran yang dapat tirn peneliti 

kemukakan, diharapkan ada manfaat bagai peningkatan kualitas pembelajaran untuk 

mata kuliah Hak Asasi Manusia, dan aka. peneliti lanjutkan terus dalam rangka 

penyempurnaan pelaksaaan perkuliahan kedepan sesuai dengan sasaran penelitian PTK. 

Padang, 10 Desember 20 12 

Tim Peneliti 

Ketua 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Larat Belakang Masalah 

Dalam Silabus PKn untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan terdapat 

beberapa kemampuan yang yang hams dirniliki subjek didik (mahasiswa), yaitu 

pengembangan domein kognisi, psikomotorik dan afeksi. Kemampuan kognisi terutama 

ditujukan terbangunnya wawasan demokratisasi seperti kompetitif, transparansi, 

akuntabilitas, tidak diskriminatif, dan adanya kepastian hukum. Untuk psikomotorik 

dituntut keprofesionalan dalam memberikan nilai jual pendidikn civic bagi 

pembangunan bangsa, sedangkan kemampuan afeksi diminta kemampuan memberikan 

dorongan nilailmoral dalam pembangunan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan 

keamanan. Asylcuri Ibnu Chamin mengatakan bahwa belajar dari pendidikan 

kewarganegaraan yang dikembangkan dari berbagai negara di dunia menunjukan bahwa 

pendidian civic education merupakan pengalian kembali nilai-nilai dasar, sejarah, dan 

masa depan bangsa bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling fundamental yang 

dianut bangsa bersangkutan (Asylcuri Ibnu Chamin, dalam Sobirin, 2003). 

Tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship) merupakan 

mata pelajaran yang menfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi 

agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara 

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

UUD 1945 (Depdiknas RI, 2003). Selanjutnya dikatakan bahwa Kewarganegaran di 

sekolah mempunyai tujuan dan fungsi berikut: (1) sebagai wahana untuk membentuk 

warganegera cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara 

Indonesia dengan medeksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai 

dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. (2) sasaran kompetensi adalah: (a) berpikir 

secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (b) 

berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam 

kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (c) berkembang secara positif dan 

demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar 

dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain, (d) dan berintekaksi dengan bangsa- 



bangsa dalam bercaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensi di atas perlu 

dikembangkan dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Berdasarkan hasil diskusi peneliti dosen PKn bahwa gejala konstan yang muncul 

dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegraan adalah kurangnya kemampuan 

rnahasiswa memahami materi pelajaran, menurut dosen gejala yang muncul sebagai 

penyakit kelas: semua materi pelajaran dapat dihafal dengan baik oleh mahasiswa, tetapi 

jika diuji dengan sod mereka binggung menjelaskan. mahasiswa tidak dapat 

menerapkan konsep-konsep yang sudah dihafal dalam menganalisa sod-sod. Pada 

materi pelajaran yang sama dirninta kepada mahasiswa bentuk analisa sod yang 

berbeda, mahasiswa langsung binggung dalarn menjawab soal. mahasiswa seperti 

burung beo, mereka hafd sekali materi ajar, tetapi tidak paham apa makua dari 

konseplteori yang dihafal tersebut. Tim dosen juga mengungkapkan bahwa jika sod 

yang diberikan hanya sekedar menyebutkan, mahasiswa punya kemampuan, tetapi bila 

soal diputar dalam bentuk lain, siswa tidak mampu lagi menjawab. Berdasarkan 

pengalaman mengajar tim dosen selama ini, para mahasiswa lebih banyak mendengar, 

mencatat, dan menerima apa adanya serta bersifat pasif, mahasiswa tidak terbiasa 

memberikan argumen tentang analisa konseplteori. Akibatnya mahasiswa lebih banyak 

menghafd, tidak mampu melakukan analisis konseplteori yang diberikan secara 

sistematis, siswa juga tidak mampu mengambil makna materi pelajaran 

Gejala yang muncul berdasarkan pengalaman mengajar addah kurang 

terbangunnya keaktifan mahasiswa seperti: kreatifitas, suasana belajar yang kurang 

demokratis, mahasiswa belajar belum dengan kesadaran dari dalam dirinya, karena 

dosen belurn mengajak mahasiswa memahami materi berdasar pengalaman mahasiswa, 

memint. komentar mahasiswa, menemukan fenomena, dan dosen dalam pembelajaran 

masih mengunakan cara konvensional dengan cerarnah, tanya jawab dan diskusi. 

Disamping itu konsep materi pelajaran tidak dilakukan dalam proses belajar 

mengajar yang menghidupkan dinamika kelompok belajar, tidak ada inkuiri dan 

pengetahuan. Inkuiri seharusnya digunakan untuk meransang dalam memahami suatu 

masalah. Suatu kejadian dapat digunakan mengaktifkan individu. Begitu juga 



pengunaan pengetahuan dan pengembangan diperlukan dalam investagasi kelompok. 

sehinga dalam kelompok terjadi komunikasi yang bernilai dalam memaharni 

konseplteori pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Proses pembelajaran bagi mahasiswa kurang menuju kepada pengembangan 

kompetensi mahasiswa yaitu kemampuan menghidupkan dinarnika kelompok belajar 

melalui langkah-langkah metode investigasi kelompok dibawah birnbingan dosen dalam 

menganalisis konsep dan menerapkan dalarn bentuk contoh. Dosen kurang tepat 

mernilih model mengajar yang diberikan, untuk membangun kemampuan menganalisis 

soal dengan meningkatkan pemahaman mahasiswa. Dosen belurn mengali pengetahuan 

yang telah ada dalarn pernikiran mahasiswa, sebelum memulai materi baru. Akibatnya 

apa yang dijelaskan oleh dosen tidak dapat dicerna dengan baik oleh mahasiswa. 

Berhadapan dengan fenomena di atas, maka yang menjadi akar masalah dalam 

penelitian ini adalah kurangnya kemampuan mahasiswa memahami materi ajar. 

mahasiswa binggung dalam materi yang banyak, tidak dapat memaknai materi serta 

menerapkan dalam kehidupan nyata. Faktor model mengajar dosen yang kurang tepat, 

dan mahasiswa belajar masih bersifat menghafal, sehingga mahasiswa kurang merniliki 

kompentensi untuk memahami pelajaran, mahasiswa kurang mampu memberikan 

contoh-contoh tentang makna konseplteori Pendidikan Kewarganegaraan. 

Untuk itu, solusi yang ditawarkan adalah mengajar dengan mengunakan Model 

Mengajar Investigasi Kelompok, dimana didalamnya terdapat: 1) adanya inkuiri, (2) 

adanya pengetahuan, (3) adanya dinamika kelompok belajar. Inkuiri diransang untuk 

dipertentangkan dengan suatu kasus atau masalah dan pengetahuan menghasilkan 

inkuiri. Unsur utarnanya dalam upaya mengaktifkan individu siswa, sehingga terbangun 

kelompok produktif dalam memaknai suatu konsep matari pelajaran. Metode investigasi 

kelompok terdapat 6 langkah yaitu: (1) tahap mengidentifikasi topik dan 

pengelompokan, (2) tahap perencanaan pembelajaran, (3) tahap pelaksanaan 

pembelajaran, (4) tahap menyiapkan laporan akhir, (5) menyajikan laporan akhir, clan 

(6) tahap evaluasi. Untuk itu yang menjadi judul penelitian adalah: "Peningkatan 

Pemahaman Mahasiswa Melalui Model Mengajar Investigasi Kelompok Pada Mata 

Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Prodi PPKn FIS UNP". 



B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah penelitian adalah: 

"Apakah model mengajar Investigasi Kelompok dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman mahasiswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Prodi 

PKN FIS UNP". 

C. Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat pemaharnan mahasiswa terhadap konsep Pendidikan 

Kewarganegaraan dan kemampuan mengunakan konsep untuk menganalis kasus- 

kasus Pendidikan Kewarganegaraan. 

2. Untuk mendeskripsikan metode investigasi kelompok dalarn meningkatkan 

keaktifan mahasiswa dalarn perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan 

3. Untuk menemukan kemangkusan metode Investigasi Kelompok dalam meningkatkan 

pemahaman mahasiswa terhadap perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di Prodi 

PPKn 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat baik bagi mahasiswa, dosen, Prodi di tempat peneliti 

mengajar clan dosen yang menjadi mitra. 

a. Bagi mahasiswa akan membantu untuk memudahkan memahami konsep 

Pendidikan Kewarganegaraan sehingga terjadi kualitas pemaharnan 

mahasiswa terhadap konsep materi. 

b. Bagi dosen dan sebagai upaya peningkatan kualitas mengajar, juga 

te rjadi tingkat pemahaman yang baik mengenai materi Pendidikan 

Kewarganegaraan sehingga ketajaman dan ketepatan analisis dari dosen. 

Dengan begitu dosen memerlukan persiapan yang matang dan sekaligus 

dapat meningkatkan pemahaman materinya dengan benar. 

c. Disarnping itu bagi tirn dosen sebagai masukan cara meningkatkan 

kualitas pembelajaran, sehingga terbangun perkuliahan yang efisien dan 



efektif yang dapat meningkatkan kualitas perkuliahan Pendidiian 

Kewarganegaraan di Perguruan Tiggi. 

d. Bagi Prodi adalah meningkatnya lulusan dengan meningkatnya jurnlah 

mahasiswa yang memperoleh nilai yang tinggi pada semua tingkat tes 

atau ujian yang diadakan. Selain itu daya saing tamatan akan meningkat. 

Disarnping itu, manfaatnya adalah: menumbuhkan rasa cinta mahasiswa terhadap mata 

kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sehingga mereka mau mendalami secara bersama 

atau kelompok materi Pendidikan Kewarganegaraan, ada interaksi sosial dalam 

membangun kebenaran menggali ilmu pengetahuan. 



BAB n 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Pemahaman Pengetahuan dan Konsep 

Menurut Joice clan Weil(1986) Konsep-konsep dasar pada investigasi kelompok 

adalah: (1) adanya inkuiri, (2) adanya pengetahuan, (3) adanya dinamika kelompok 

belajar. Pengetahuan yang digali mahasiswa itu adalah pengetahuan tentang Pendidikan 

Kewarganegaraan. Inkuiri diransang untuk dipertentangkan dengan suatu kasus atau 

masalah dan pengetahuan menghasilkan inkuiri. Unsur utarnanya dalam upaya 

mengaktifkan individu mahasiswa, sehingga terbangun kelompok produktif dalam 

memaknai suatu konsep matari kuliah. Pengetahaun yang benar akan meningkatkan 

kualitas perkuliahan. 

Pengetahuan dibutuhkan oleh manusia untuk memahami banyak hal, termasuk 

gajala dam yang kompleks. Tanpa pengetahuan, manusia tidak mungkin dapat hidup 

layak, bahkan akan sulit melangsungkan hidupnya di muka bumi hi.( Yoges Malhotra 

(1999). Pengetahuan dimulai dari adanya observasi, pengamatan gajala yang terjadi 

berulang kali, manusia mencoba menarik kesimpulan dengan membuat generalisasi 

tentang gejala yang ditemuinya. Aliran-aliran psikologi seperti empirisme, 

rasionalisme, dan pragrnatisme memadang pengetahuan dari perspektif yang berbeda- 

beda. Menurut empirisme, pengetahuan terbentuk dari adanya hubungan yang 

terorganisir di antara kemampuan dasar yang dirniliki manusia Artinya, apa yang 

diketahui berawal dari serentetan pengalaman seseorang akibat interaksi dengan 

lingkungannya dengan memanfaatkan kemampuan inderanya seperti melihat, 

mendengar, meraba, merasa, dan mencium. Menurut kaum rasionalis, pengetahuan lahir 

dari adanya kemampuan untuk memahami konsep yang dirniliki manusia seperti 

memahami gejala dam dan memecahkan masalah. Menurut kelompok pragrnatis, 

mengetahui pada dasarnya adalah proses memahami gejala alam yang kemudian 

menjadi pengetahuan 

Berdasarkan tiga konsepsi pernikiran tersebut dapat dipahami bahwa pengetahuan 

terbentuk dari pemahaman terhadap fenomena alam yang diketahui manusia lewat 



indera yang dimilikinya. Dalam hal ini ada proses interaksi antara manusia dengan alam 

lingkungannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Suparno bahwa 

pengetahuan terbentuk dari struktur konsep menusia ketika berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya. 

Bloom mengklasifhi kemampuan dasar manusia menjadi tiga, yaitu: (I) kemampuan 

kognitif, (2) kemampuan afektif, dan (3) kemampuan psikomotorik. Berdasarkan 

klasifikasi tersebut, pengetahuan merupakan kemampuan kognitif. Selanjutnya Bloom 

menyusun kemampuan kognitif ke dalam enam tingkatan dan dikenal dengan Bloom's 

six cognitive levels. Enam tingkatan level kognitif dimaksud, dirnulai dari kemampuan 

paling rendah sampai kemampuan tingkat tinggi, ialah: (1) mengingat, (2) mengerti, (3) 

mengaplikasikan, (4) menganalisis, (5) mengevaluasi, dan (6) mencipta.' Selanjutnya, 

dimensi pengetahuan merupakan kemampuan kognitif yang terdiri atas (1) pengetahuan 

faktual, (2) pengetahuan konseptual, (3) pengetahuan prosedural, dan (4) pengetahuan 

metakognitif. (Lorin W. Anderson and David R. Krat, 2001) 

Untuk mengetahui tingkat kemampuan pengetahuan seseorang, dibuat kata-kata 

operasional untuk setiap level kognitif Kata-kata itu sangat berguna dalam proses 

pembelajaran, terutama dalam membuat soal yang digunakan untuk mengukur level 

kognitif. Kata operasional untuk level kognitif pemahaman, yaitu yang berhubungan 

dengan kemampuan menginterpretasi suatu inforrnasi dengan bahasa sendiri, ialah: 

menggambarkan, mengindikasikan, menjelaskan, mernlxhkan, dan mengelompokkan. 

Kata operasional untuk level kognitif aplikasi, yaitu menerapkan pengetahuan kepada 

situasi baru, ialah: menerapkan, mendemonstrasikan, membuat ilustrasi, memecahkan, 

mengoperasikan, dan mengkalkulasikan. Untuk itu hakekat belajar bagi mahasiswa 

menurut Winkel (1 996) adalah aktifitas mental dalam interaksi aktif dengan lingkungan, 

sehingga terjadi perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, clan 

sikap si pembelajar. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Hamalik yang menyatakan 

bahwa belajar merupakan bentuk perturnbuhan atau perubahan baru yang terjadi pada 

diri seseorang karena memperoleh pengalaman baru. 

Ahli lain seperti Gagne (1 977) mengemukakan 3 ciri penting dalam belajar: 



a belajar adalah suatu proses dimana manusia dapat melakukakannya 

b. belajar pada umumnya melibatkan interaksi dengan lingkungan ekternal 

c. belajar terjadi bila ada perubahan tingkah laku dan perubahan lama pada 

kehidupan individu 

B. Teori Metode Investigasi Kelompok 

Slavin dan Bemet yang dikutip Balitbangda Sumatera Barat (2003) menjelaskan 

bahwa pada pembelajaran melalui investigasi kelompok terdapat 6 langkah atau tahap 

yaitu: (1) tahap mengidentifikasi topik dan pengelompokan, (2) tahap perencanaan 

pembelajaran, (3) tahap pelaksanaan pembelajaran, (4) tahap menyiapkan laporan akhir, 

(5) menyajikan laporan akhir, dan (6) tahap evaluasi. Menurut Ischak (1998) bahwa 

tujuan mengajar dengan model mengajar investigasi kelompok adalah mengembangkan 

keterampilan berpartisipasi dalam proses sosial (kelompok) melalui keterarnpilan 

interpersonal, sehingga siswa bertambah tingkat pemahaman clan dapat memalcnai 

konsep dengan baik. 

Menurut John Dewey, Herbert Thelen dalam Udin S.Winataputra (1993) 

menegaskan bawa pendidikan dalam rnasyarakat yang demokratis seyokyanya 

mengajarkan proses demokratis secara langsung seperti melalui investigasi kelompok. 

Siswa mengkaji bersama, mendefinisikan masalah secara, mengeksplorasi berbagai 

cakrawala mengenai masalah , mengumpulkan data yang relevan, mengembangkan dan 

mentes hipotesis. Proses belajar mengajat diorganisir melalui kerja kelompok, sehingga 

mahasiswa menemukan dan mengelola informasi dari konsep yang diberikan, 

sedangkan guru mengarahkan, memfasilitasi sumber belajar dan membirnbing 

mahasiswa. 

Permasalah kelas dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diatasi dengan 

mengunakan ramuan berbagai teori antara lain: 

1. Konsep Joice dan Weil (1986) bahwa konsep-konsep dasar pada investigasi 

kelompok adalah: (1) adanya inkuiri, (2) adanya pengetahuan, (3) adanya dinarnika 

kelompok belajar. Inkuiri diransang untuk dipertentangkan dengan syatu kasus atau 

masalah dan pengetahuan menghasilkan inkuiri. Unsur utamanya dalam upaya 



mengaktifkan individu siswa, sehingga terbangun kelompok produktif dalarn 

memaknai suatu konsep rnatari pelajaran. 

2. Slavin dan Bennet dalam Balitbangda Sumatera Barat (2003) menjelaskan bahwa 

pada pembelajaran melalui investigasi kelompok terdapat 6 langkah atau tahap 

yaitu: (1) tahap mengidentifikasi topik dan pengelompokan, (2) tahap perencanaan 

pembelajaran, (3) tahap pelaksanaan pembelajaran, (4) tahap menyiapkan laporan 

akhir, (5) menyajikan laporan akhir, dan (6) tahap evaluasi. Menurut Ischak (1998) 

bahwa tujuan mengajar dengan model mengajar investigasi kelompok adalah 

mengembangkan keterarnpilan berpartisipasi dalam proses sosial (kelompok) 

melalui keterampilan interpersonal, sehingga siswa bertambah tingkat pemahaman 

dan dapat memaknai konsep dengan baik. 

Dengan mempertimbangan pendapat para ahli di atas, maka tahapan dalarn 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diperkirakan sesuai untuk 

meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah Pendidikan 

Kewarganegaraan, dengan langkah-langkah berikut: 

1. Tahap mengidentifikasi topik dan pengelompokan. Pada tahap ini topik 

pelajaran diiventarisasi. Kemudian dijelaskan komponen-komponen utarna 

yang menjadi bahasan topik pelajaran, dan mahasiswa dikelompokan atas 

3 atau 5 kelompok. 

2. Tahap perencanaan. Pada tahap ini siswa mengali pengetahuan yang telah 

ada dalarn pemikiran mahasiswa, dengan cara siswa membaca secara 

bersama terlebih dahulu, kemudian mahasiswa secara bersarna 

menunuskan galian konsep awal ke dalam kertas kerja. Artinya mahasiswa 

bekerja kelompok, sehingga mahasiswa menemukan dan mengelola 

informasi dari konsep yang diberikan, sedangkan guru mengarahkan, 

memfasilitasi surnber belajar dan membimbing mahasiswa 

3. Tahap pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini siswa berdialog antar 

kelompok, untuk saling menggali, mengkaji dan berdebat untuk mencari 

pemahaman konsep. Sekaligus terjadi tahap meluruskan konsep oleh 

dosen, siswa merniliki konsep yang benar. mahasiswa mampu 



mengungkapkan dengan bahasa sendiri materi yang diajarkan. Akhirnya 

mahasiswa dapat menerapkan konsep dalarn kehidupan nyata. 

4. Tahap menyiapkan laporan akhir. Pada tahap ini kelompok secara bersama 

merumuskan hasil diskusi sebagai laporan akhir. 

5. Tahap menyajikan laporan akhir. Pada tahap ini laporan akhir yang sudah 

dibuat oleh masing-masing kelom pok diparipurnakan secara bersama. 

Masing-masing ketua kelompok menyajikan didepan dan anggota 

kelompok diberi kesempatan bertanya dan menyaran untuk 

menyempumakan pemahaman konsep yang ada. 

6. Tahap evaluasi. Pada tahap ini dosen melakukan tes, u tuk menguji tingkat 

pemahaman masing-masing mahasiswa. 

Reluth (1 983) dan Merrill (1 994) mengidentifikasi 3 kelompok strategi pembelajaran 

yaitu: (1) pengorganisasian, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan cara menata isi 

bidang studi, mernilih isi, membuat diagram. (2) penyampaian, yaitu kegiatan yang 

berhubungan dengan cara penyampaian, menerima, dan merespon (seperti pemilihan 

media, pemilihan sumber yang relevan), dan (3) strategi pengelolaan, yaitu kegiatan 

yang berhubungan dengan cara memilih dan membuat strategi dan metode yang tepat 

digunakan dalam pembelajaran (seperti motivasional, individualisasi rencana, 

penjadualan, alokasi sumber daya dan irnplemnetasi aktivistis). Kemudina Hamalik 

dalam Balitbangda Sumbar (2003).mengemukan bahwa untuk membantu pernahaman 

siswa dalam pembelajaran bisa digunakan strategi bersifat heuristik atau hipotik. Yaitu 

proses penemuan (discovery) dan proses penyeledikan (inquiry), sehingga pembelajaran 

berpusat pada siswa, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing 

Berdasarkan ide pemikiran di atas maka formulasi penelitian ini mengunakan langkah 

sebagai berikut: 

1 .Tahap mengidentifikasi top& dan pengelompokan, 

2. Tahap perencanaan pembelajaran, 

3. Tahap pelaksanaan pembelajaran, 

4. Tahap menyiapkan laporan akhir, 

5. Tahap membuat laporan akhir, dan 



6. Tahap evaluasi 

Tahap-tahap diatas dapat diuraikan dalam penjelaskan berikut : 

1. Tahap mengidentifikasi topik dan pengelompokan. Pada tahap ini topik 

pelajaran diiventarisasi. Kemudian dijelaskan komponen-komponen utarna 

yang menjadi bahasan topik pelajaran, dan siswa dikelompokan atas 3 atau 

5 kelompok. 

2. Tahap perencanaan. Pada tahap ini siswa mengali pengetahuan yang telah 

ada dalam pernikiran mahasiswa, dengan cara siswa membaca secara 

bersama terlebih dahulu, kemudian mahasiswa secara bersama 

merumuskan galian konsep awal ke dalam kertas kerja. Artinya siswa 

bekerja kelompok, sehingga siswa menemukan dan mengelola informasi 

dari konsep yang diberikan, sedangkan dosen m e n g d a n ,  memfasilitasi 

surnber belajar dan membimbing mahasiswa 

3. Tahap pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini mahasiswa berdialog 

antar kelompok, untuk saling menggali, mengkaji clan berdebat untuk 

mencari pemahaman konsep. Sekaligus terjadi tahap meluruskan konsep 

oleh dosen, mahasiswa merniliki konsep yang benar. mahasiswa mampu 

mengungkapkan dengan bahasa sendki materi yang diajarkan. Akhirnya 

siswa dapat menerapkan konsep dalam kehidupan nyata. 

4. Tahap menyiapkan laporan akhir. Pada tahap ini kelompok secara bersama 

merumuskan hasil diskusi sebagai laporan akhir. 

5. Tahap menyajikan laporan akhir. Pada tahap ini laporan akhir yang sudah 

dibuat oleh masing-masing kelom pok diparipurnakan secara bersama. 

Masing-masing ketua kelompok menyajikan didepan dan anggota 

kelompok diberi kesempatan bertanya dan menyaran untuk 

menyempurnakan pemahaman konsep yang ada. 

6. Tahap evaluasi. Pada tahap ini guru melakukan tes, untuk menguji tingkat 

pemahaman masing-masing mahasiswa. 



Dengan mempertimbangan pendapat para ahli di atas, maka tahapan dalam 

pembelajaran yang diperkirakan sesuai untuk meningkatkan pemaharnan mahasiswa 

terhadap materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Pilihan tindakau ini didasarkan kepada sasaran atau target yang ingin dicapai 

dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu kemampuan mahasiswa 

memaharni dan mengimplementasikan konsep, sehingga mampu menganalisis kasus- 

kasus kemasyarakat, kenegaraan yang dijadikan sod ujian. Tindakan ini tetap dibawah 

bimbingan dosen seperti: menganalisis konsep dan mengunakan konsep untuk 

menganailsis fenomena yang ada secara sistematis. 

Model Pembelajaran Investigasi Kelompok dipelopori oleh Herbert The len 

yang merupakan model pembelajaran yang membimbing mahasiswa kepada pemecahan 

masalah. Model pembelajaran ini merupakan metode pemecahan masalah divergen yang 

mengajak mahasiswa untuk mernbudayakan berfikir ilrniah. Sudjana (1991) 

berpendapat : Investigasi kelompok dikembangkan oleh Herbert Thelen sebagai upaya 

untuk mengkombinasikan strategi mengajar yang berorientasi pada pengembangan 

proses pengkajian akademis. Model ini lebih menekankan pengembangan pemecahan 

masalah dalarn suasana yang demokratis dimana pengetahuan tidak diajarkan secara 

langsung kepada peserta didik melainkan diperoleh melalui proses pemecahan masalah. 

Pada dasarnya model pembelajaran investigasi kelompok dapat dipandang sebagai 

model pembelajaran pemecahan masalah, tetapi model pembelajaran investigasi 

kelompok memiliki tiga konsep utarna yaitu penyelidikan (inquiry), pengetahuan 

(Knowladge), dan dinamika kelompok belajar (Dinamic of learning group). Inquiry 

inkuiri merupakan suatu cara belajar atau penelaahan sesuatu yang bersifat mencari 

secara kritis, analitis-argumentatif dengan menggunakan langkah-langkah tertentu 

menuju suatu kesimpulan yang meyakinkan, karena didukung oleh data,fakta, dan 

argumentasi. Inkuiri dibangun diatas penemuan, dan merupakan penemuan. Sebab 

seorang siswa yang cara belajarnya dengan inkuiri menggunakan 

kemampuankemampuan penemuannya untuk mengungkapkan suatu konsep atau 

prinsipXnowledge Knowledge merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peserta 

didik secara terus menerus untuk mencoba berbagai macam cara dalam melihat suatu 



pengalaman.Knowledge merupakan inkuiri sehingga harus tetap berfokus pada masalah, 

konsep,dan prinsip untuk menghasilkan suatu bangunan pengetahuan yang 

utuh.Dinamic of learning group 

Dinamic of learning group merupakan suasana yang menggambarkan sekelompok 

individu yang saling berinteraksi mengenai suatu yang sengaja dilihatatau yang dikaji 

bersama melibatkan proses berbagai ide dan pendapat serta saling tukar pengalaman 

melalui proses saling bemgumentasi. Kemudian peserta didik menganalisis unsur-unsur 

yang diperlukan, mengorganisasikannya, melaksanakan, dan melaporkan hasilnya 

Dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model investigasi kelompok ini 

dosen memberikan informasi tentang tugas belajar yang hams dikerjakan. dosen yang 

menggunakan model pembelajaran investigasi kelompok biasanya membagi kelasnya ke 

dalam kelompok-kelompok yang heterogen yang terdiri dari lima sampai enam anggota. 

Kedudukan dosen dalam pembelajaran kooperatif bukanlah merupakan pusat 

pembelajaran , tetapi lebih sebagai fasilitator dan motivator.. 

Peran Dosen Dalam Pembelajaran Investigasi kelompok 

Dosen sebagai fasilitator dalam pembelajaran sangat berperan dalam mengkondisikan 

pembelajaran agar berjalan dengan lancar, akan tetapi ada batasan peran seorang agar 

pembelajaran investigasi kelompok berlangsung. Dalam pembelajaran investigasi 

kelompok seorang dosen berperan untuk : 

a. Memberikan informasi dan instruksi yang jelas 

b. Memberikan bimbingan seperlunya dengan menggali pengetahuan siswa yang 

menunjang pada pemecahan masalah (bukan menunjukkan cara 

penyelesaiannya). 

c. Memberikan dorongan sehingga siswa lebih termotivasi. 

d. Menyiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa. 

e. Memimpin diskusi pada pengambilan kesimpulan akhir. 

Selanjutnya Slavin (2009) mengemukakan tahapan-tahapan dalam menerapkan 

pembelajaran investigasi kelompok adalah sebagai berikut: 



Tahap 1 : Mengidentifikasikan Topik dan Mengatur Murid ke dalam Kelompok 

(Grouping) 

Para mahasiswa meneliti beberapa sumber, mernilih topik, dan mengkategorikan 

saran-saran. 

Para mahasiswa bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari topik yang 

telah mereka pilih. 

Komposisi kelompok didasarkan pada ketertarikan mahasiswa dan harus bersifat 

heterogen. 

Dosen membantu dalam pengumpulan informasi d m  memfasilitasi pengaturan. 

Tahap 2: Merencanakan Tugas yang akan Dipelajari (Planning;) 

Para mahasiswa merencanakan bersama mengenai: 

Apa yang kita pelajari ? 

Bagaimana kita mempelajarinya? 

Siapa melakukan apa? (pembagian tugas). 

Untuk tujuan atau kepentingan apa kita menginvestigasi topik ini? 

Tahap 3: Melaksanakan Investigasi ( Investigation) 

Para mahasiswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat 

kesimpulan. 

Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha yang dilakukan 

kelompo knya. 

Para mahasiswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan mensintesis 

semua gagasan. 

Tahap 4: Menyiapkan Laporan Akhir (Organizing) 

Anggota kelompok menentukan pesan-pesan essensial dari proyek mereka. 

Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan, dan 

bagaimana mereka akan membuat presentasi mereka 



Wakil-wakil kelompok membentuk sebuah panitia acara untuk 

mengkoordinasikan rencana-rencana presentasi. 

Tahap 5: Mempresentasikan Laporan Akhir (Presenting) 

Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam berbagai macam bentuk 

Bagian presentasi tersebut hams dapat melibatkan pendengarnya secara aktif 

Para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan penampilan presentasi 

berdasarkan kreteria yang telah ditentukan sebelurnnya oleh seluruh anggota 

kelas. 

Tahap 6: Evaluasi (Evaluating;) 

Para mahasiswa saling memberikan urnpan balik mengenai topik tersebut, 

mengenai tugas yang telah mereka kerjakan, mengenai keefktifan pengalaman- 

pengalaman mereka 

Dosen dan mahasiswa berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran 

mahasiswa. 

Penilaian atas pembelajaran harus mengevaluasi pemikiran paling tinggi 

Berdasarkan uraian di atas bahwa model pembelajaran investigasi kelompok ialah 

pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok yang bersifat heterogen dimana 

setiap anggota kelompok mernpunyai tanggung jawab yang sarna dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. 



C. Kerangka Pikir Penelitian 

1. Kurangnya kemampuan 

Yang menjadi kerangka pikir penelitian ini adalah: 

Masalah penelitian di kelas 

2. Kurangnya kemampuan 

mahasiswa kerjasama kelompok 

dalam memecahkan kasus 

Pendidikan Kewarganegaraan 

3. Kurangnya keterampilan 

mahasiswa mengunakan, 

mengimplementasi konsep 

pendidikan Kewarganegaraan 

dalam mengjawab soal/kasus 

atau ujian 

Pendekatan Model Mengajar Investigasi 

memahami konsep 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

2. Tahap perencanaan pembelajaran, 

3. Tahap pelaksanaan pembelajaran, 

4. Tahap menyiapkan laporan akhir, 

5. Tahap membuat laporan akhir, dan 

1. Tahap mengidentifkasi topik den 
pengelompokan, 

D. Hipotesis Tindakan 

Yang menjadi hipotesis tindakan dalam penelitian ini: 

"Metode investigasi kelompok dapat meningkatkan tingkat kualitas pemahaman 

mahasiswa dalarn perkuliahan Pendidikan Kewargenageraan di Prodi PPKn FIS UNP". 



BAB I11 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah action research cIassroom model spiral: Kernmis 

dan Mc Taggart, melalui metode Investigasi Kelompok pada mahasiswa PPKn FIS 

UNP. Rancangan penelitian ini model Kernrnis sebagaimana yang diungkapkan 

Kasbo1ah.K (1999). Model ini menjelaskan suatu penelitian tindakan refleksi dari self 

reflective secara kolektif melibatkan partisipan dalam suatu situasi sosial dengan tujuan 

mengembangkan rasionalisasi dan justifikasi dan praktik pendidikan sebagaimana yang 

mereka alami sehari-hari. 

B. Lnkasi dan Waktu Penelitian 

Lnkasi penelitian di UPT MKU Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang 

yaitu mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pendidikan Kewargenagaraan pada 

semester ganjil tahun akademik 2012 di Lokal 101 Jam kuliah adalah jam ke 07.00 sld 

09.30 W). 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah mahasiswa yang mengarnbil mata kuliah Pendidikan 

Kewargenagaraan pada semester ganjil tahun akadernik 201 2 di Lokal 10 1 Jam kuliah 

adalah jam ke 07.00 s/d 09.30 WIB). Jumlah mahasiswa 40 orang. 
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D. Prosedur Penelitian 

Dalarn penelitian action research Classrooom ini dipilih model spiral: Kemmis 

dan Mc Taggart dengan langkah sebagai berikut: 

Perencanaan 

Meliputi persiapan-persiapan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan tindakan 

antara lain: 

o Mempersiapkan silabus mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan 

o Mempersiapkan topik dan pembagian kelompok mahasiswa 

o Mempersiapkan copian bahan ajar terkait 

o Merencanakan waktu untuk pelaksanaan tindakan 

o Menyusun serangkaian tindakan kegiatan secara menyeluruh 

Menyusunlmenetapkan teknik pemantauan pada setiap tahapan penelitian 

Pelaksanaan Tidakan 

Berdasarkan masalah yang ditemui maka tindakan yang dilaksanakan pada siklus 1 ini 

o Sebelum perkuliahan kegiatan yang dilakukan untuk pertemuan pertarna dosen 

menjelaskan aturan main perkuliahan seperti tertera pada silabus, 

1 .Tahap mengidentifikasi topik dan pengelompokan, 

2. Tahap perencanaan pembelajaran, 

3. Tahap pelaksanaan pembelajaran, 

4. Tahap menyiapkan laporan akhir, 

5. Tahap membuat laporan akhir, dan 

6. Tahap evaluasi Secara rinci persiapan yang dilakukan: 



Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah Pendidikan 

Kewarganegaraan langkah-langkah yang diambil sebagai berikut: 

1. Tahap mengidentifikasi topik dan pengelompokan. Pada tahap ini topik 

mata kuliah PKn diiventarisasi. Kemudian dijelaskan komponen- 

komponen utama yang menjadi bahasan topik pelajaran, dan mahasiswa 

dikelompokan atas 3 atau 5 kelompok. 

7. Tahap perencanaan. Pada tahap ini siswa mengali pengetahuan yang telah 

ada dalam pemikiran mahasiswa, dengan cara siswa membaca secara 

bersarna terlebih dahulu, kemudian mahasiswa secara bersarna 

memuskan galian konsep awal ke dalam kertas kerja. Artinya mahasiswa 

bekerja kelompok, sehingga mahasiswa menemukan dan mengelola 

inforrnasi dari konsep yang diberikan, sedangkan guru mengarahkan, 

memfasilitasi sumber belajar dan membimbing mahasiswa 

8. Tahap pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini siswa berdialog antar 

kelompok, untuk saling menggali, mengkaji dan berdebat untuk mencari 

pemahaman konsep. Sekaligus terjadi tahap meluruskan konsep oleh 

dosen, siswa merniliki konsep yang benar. mahasiswa mampu 

mengungkapkan dengan bahasa sendiri materi yang diajarkan. Akhimya 

mahasiswa dapat menerapkan konsep dalam kehidupan nyata. 

9. Tahap menyiapkan laporan akhir. Pada tahap ini kelompok secara bersama 

merumuskan hasil diskusi sebagai laporan akhir. 

10. Tahap menyajikan laporan akhir. Pada tahap ini laporan akhir yang sudah 

dibuat oleh masing-masing kelom pok diparipurnakan secara bersarna. 

Masing-masing ketua kelompok menyajikan didepan dan anggota 

kelompok diberi kesempatan bertanya dan menyaran untuk 

menyempurnakan pemahaman konsep yang ada. 

1 1. Tahap evaluasi. Pada tahap ini dosen melakukan tes, untuk menguji tingkat 

pemahaman masing-masing mahasiswa. 

Melakukan Observasi 
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Melakukan evaluasi berdasarkan format pernantauan yang akan dijelaskan pada 

bagian instrumen penelitian. Tujuan tahapan ini adalah untuk mengetahui efektifitas, 

keberhasilan dan harnbatan terhadap tindakan yang dilakukan dengan mengunakan 

Metode Investigasi Kelompok, yaitu keberhasilan tindakan dalam mengatasi: 

o mahasiswa tidak aktif dalam perkuliahan. Mahasiswa tidak mencatat; tidak mau 

bertanya; referensi tidak di bawa saat perkuliahan; kurang disiplin dalam 

mengerjakan tugas-tugas terstruktur. Saat diskusi berlangsung, yang mampu 

menjawab dan yang aktif tidak hanya mahasiswa tertentu saja. 

o Mahasiswa h a n g  kemampuan menerapkan konsep PKn dalam menganalisis 

kasus kenegaraan. 

o Mahasiswa kurang kerjasama kelompok dalam tugas kelompok. 

Kreteria keberhasilannya diukur dengan : 

o mahasiswa aktif dalam pembelajaran 65% untuk setiap kali pertemuan dan tidak 

didominasi oleh mahasiswa tertentu, 

o mampu memahami konsep-konsep pokok (tes dengan skor rata-ra kelas 75) 

o mampu menganalisis berbagai kasus PKn dengan menggunakan konsep yang telah 

dipelajari ( 65% kasus dapat dijelaskan dengan benar) 

Refleksi 

Pada kegiatan ini peneliti melakukan analisis data untuk menentukan apakah 

tindakan yang dilakukan berhasil atau tidak. Apa bila tindakan belum berhasil maka 

dilakukan penyempurnaan sehingga tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan 

keaktifan, penerapan konsep dalam menganalisis kasus PKn dapat dicapai yang akan 



dilakukan pada siklus ke dua menggunakan indikator keberhasilan seperti tersebut di 

atas. 

Untuk jelasnya data aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan terlihat berdasarkan 

observasi proses pembelajaran Investigasi Kelompok pada siklus pertama: 

Pembelajaran dilakukan sesuai dengan tindakan yang telah direncahankan, dan 

ternyata efek dari tindakan tersebut dapat dianggap te rjadi penigkatan walaupun belurn 

signifkan (sedang). Apabila indikator keberhasilan belum tercapai maka dilakukan 

pengkajian mendalam untuk penyempurnaan tindakan yang akan dilakukan pada siklus 

ke dua. 

Perencanaan 

1. Melanjutkan penggunaan metode Investigasi kelompok dengan mempertimbangkan 

ha i l  refleksi siklus 1 

2. Pada siklus 2 ini tidak tertutup kemungkinan akan adanya penggunaan cara lain 

untuk meningkatkan k e W a n  mahasiswa, menerapkan konsep, dan menganalisis 

kasus PKn. Ini sangat tergantung pada hasil refleksi I 

Pelaksanaan tindakan 

Melaksanakan tindakan yang telah disempurnakan berdasarkan refleksi siklus 

pertma 

Obsemasi (Pengamatan) 

Melakukan evaluasi berdasarkan format pemantauan. Tujuannya untuk mengetahui 

efektifitas, keberhasilan dan hambatan terhadap revisi tindakan yang telah dilakukan 

berdasarkan siklus pertarna 
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Refleksi siklus 2. 

Pada kegiatan ini penulis menentukan cara pelaksanaan untuk meningkatkan 

keaktifan mahasiswa, keterarnpilan mengunakan konsep untuk memotret kasus PKn, 

clan kemarnpuan menganalisis kasus yang digunakan sebagai dasar untuk perbaikan 

tindakan yang akan direkomendasikan dan sebagai temuan dari penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data mengunakan instrumen utarna dan penunjang. Instrumen utama 

adalah peneliti, sebagaimana yang dijelaskan Bogdan dan Biklen (1 982) bahwa peneliti 

adalah orang yang paling mengetahui seluruh data dan cara menyikapinya Sedangkan 

instrumen penunjang adalah pedoman observasi, catatan lapangan, dokurnentasi dan 

foto (Moleong, 1995). 

Pedoman observasi sebagai alat pengurnpul data dalam penelitian ini berupa 

format-format yang dapat digunakan dalam mencatat proses yang terjadi selama 

tindakan (action) berlangsung. Pedoman yang digunakan berupa format observasi yaitu 

*:* Format observasi 

Format observasi berguna untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan 

dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya. Selain itu juga bertujuan 

untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung dapat 

diharapkan akan menghasilkan perubahan yang diinginkan. Jadi dengan observasi 

diharapkan ada perubahan atau perubahan negatif. sedini mungkin apakah tindakan 

yang dilakukan mengarah kepada tejadinya perubahan positif dalam proses 
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pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Observasi dilakukan jenis observasi 

terbuka dan partisipan 

*:+ Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan digunakan untuk mesdeskripsikan segala yang didengar, dilihat, 

dirasakan dan dipikirkan tentang semua kejadian selama berlangsungnya perkualiahan. 

Artinya untuk mencatat bagaimana setting pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Catatan lapangan memuat : 

perencanaan harian 

pelaksanaan 

ha i l  observasi dan refleksi yang dilakukan oleh dosen setelah berdiskusi di dalam 

tim peneliti dan mahasiswa. 

+" Angket 

Angket diberikan masing-masing untuk memperoleh respon tentang pembelajaran yang 

dilaksanakan, yang meliputi tanggapan mahasiswa terhadap : 

1) pelaksanaan perkuliahan 

2) tingkat pemahaman konsep atau teori dalam memotret gejala lapangan (kasus PKn). 

3) kerjasarna dalam kelompok 

44 Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar dilakukan pada setiap akhir siklus yang akan digunakan sebagai data 

pendukung dalam menentukan keberhasilan pembelajaran 

44 Analisis dokumen 

Yaitu menganalisa tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa 
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F. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif (triangulasi) : 

- pengecekan kelengkapan data 

- pentabulasian data 

- analisis data 

Analisis yang dipergunakan adalah teknik deskriptif. Hasil analisis tersebut 

dideskripsikan dalarn tindakan: 

- Efektifitas penggunaan metode Investigasi kelompok untuk membantu mahasiswa 

memahami konsep-konsep PKn dan keterampilan mengunakan konsep dan 

kerjasama kelompok dalarn membahas kasus PKn dan sekaligus meningkatkan 

keaktifan mahasiswa dalam pemahaman konsep. 

- Efektifitas diskusi dalarn rangka memahami konsep clan menerapkannya. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berikut ini akan diuraikan siklus temuan hasil penelitian tentang perencanan, 

pelaksanan, pengamatan, dan refleksi atau evaluasi hasil tindakan penelitian. 

1. Pelaksanaan SiMus I 

Pada siklus pertarna temuan penelitian yang diungkapkan adalah menyangkut 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi atau evaluasi hasil tindakan 

penelitian. 

Perencanaan 

Perencandersiapan: 

o Mempersiapkan silabus mata kuliah PKn 

Silabus perkuliahan dibagikan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah PKn. 

Selanjutnya mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk membahas topik-topik 

perkuliahan. 

o Mempersiapkan berbagai topik perkuliahan bagi mahasiswa 

Persiapan matri kuliah untuk latihan dengan mengambil kasus PKn di media massa 

cetak dm eletronika atau internet kemudian dibahas bersarna. 

o Mempersiapkan copian bahan ajar terkait 

Persiapan copian bahan ajar diberikan sesuai dengan kebutuhan materi ajar, juga ada 

yang dicopi sendiri oleh mahasiswa sebagai tambahan bahan ajar dalam pembuatan 

makalah kelompok mahasiswa. 

o Merencanakan waktu untuk pelaksanaan tindakan 



Waktu pelaksanaan tindakan dimulai dari awal perkuliahan pertama sebagai tahap 

persiapan. Kemudian tahap pelaksanaan penelitian siklus pertarna dimulai pada 

pertemuan kedua. 

Menyusun serangkaian tindakan kegiatan secara menyeluruh 

Rangkaian tindakan yang disusun adalah selain persiapan silabus, pembagian kelompok 

mahasiswa, dan copian materi ajar, juga mempersiapan format pemantauan bagi 

observer (anggota Tim Pengajar PKn dan mahasiswa). 

o Menyusudmenetapkan teknik pemantauan pada setiap tahapan penelitian 

Format yang sudah disiapkan digunakan oleh obsever (Tim Pengajar PKn). Hal-ha1 

yang dipantau dalam format adalah: 

1 .Tahap mengidentifikasi topik dan pengelompokan, 

2. Tahap perencanaan pembelajaran, 

3. Tahap pelaksanaan pembelajaran, 

4. Tahap menyiapkan laporan akhir, 

5. Tahap membuat laporan akhir, dan 

6. Tahap evaluasi 

Disarnping itu juga melakukan catatan lapangan dalam : perencanaaan harian, 

pelaksanaan, diskusi dengan observer, analisis berbagai permasalahan PKn.. 

Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan Siklus 1 

o Sebelum perkuliahan kegiatan yang dilakukan untuk pertemuan pertama dosen 

menjelaskan aturan main perkuliahan seperti tertera pada silabus. Mahasiswa 

dirninta untuk mempersiapkan materi kuliah sebelurn kuliah berlangsung secara 

kelompok, dengan topik-topik sebagai berikut: 



1. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

A. Pengertian, tujuan, dasar hukum, fungsi dan manfat perkuliahan PKn 

B. Pendapat para ahli tentang hak dan kewajiban warga negara dan menurut 

perundang-undangan yang berlaku 

C. Pengertian, asas-asas, dan perkembangan demokrasi di Indonesia 

D. Pengertian, jenis, dan instrumen HAM, Pelanggaran HAM, Model 

Penyelesaian dan pengadilan HAM 

E. Negara Hukum, ideology dan konstitusi Negara, serta lembaga Negara 

F. Nilai sejarah perjuangan bangsa sebelum dan sesudah 1908 

11. WAWASAN NASIONAL 

A. Pengertian, dasar hokum, tujuan, dan peranan wawasan nasional bagi suatu 

negara 

B. Geopolitik dan geostrategi 

(1) Teori geopolitk 

(2) Teori wawasan dan penerapannya 

C. Dasar hukurn dan perkembanagn wilayah RI 

m. KETAHANAN NASIONAI, 

A. Konsepsi Ketahanan Nasiopnal 

(1) Teori Ketahanan Nasional 

(2) Wajah Ketahanan Nasional 

(3) Faktor Penyebab jatuh bangun negara 

B. Aspek kehidupan berbangsa dan bernegara 

(1) Konsep dan kondisi geografis 

(2) Konsep dan kondisi demografis 

(3) Konsep dan kondisi kekayaan alam 

(4) Konsep dan kondisi ideologi 

(5) Konsep dan kondisi politik 

(6) Konsep dan kondisi ekonomi 

(7) Konsep dan kondisi budaya 

(8) Konsep dan kondisi peratahanan dan kearnanan 



c. Mengukur Ketahanan Nsional negara 

W .  STRATEGI NASIONAL (PEMBANGUNAN NEGARA) 

A. Konsepsi strategi nasional Inonesia 

(1) Teori pembanguan negara berkembang dan industri 

(2) Sistem menajemen nasional 

(3) Teori Perencanaan pembangunan dan analisa SWOT pembangunan 

Indonesia 

B. Bidang-bidang pembangunan nasional 

(1) Pembangunan bidang Ideologi, 

(2) Pembangunan bidang politik 

(3) Pembangunan bidang ekonomi 

(4) Pembangunan bidang budaya 

(5) Pembangunan bidang hankam 

B. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara 

V. ISU SENTRAL 

A. Tingkal Daera. bidang idelogi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam 

B. Tingkal Nasional bidang idelogi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam 

C Tingkal Regional bidang idelogi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam 

D. Tingkal htemasional bidang idelogi, politik, ekonomi, sosial budaya dan 

hankam 

Mahasiswa dibagi dalam kelompok dengan jumlah berkisar antara 3 sampai 5 orang. 

Dalam pertemuan pertama juga dijelaskan sistem penilaian, referensi, kemudian baru 

pada pertemuan berikut dimulai perkuliahan 

o Dosen menggali pengalaman mahasiswa berdasarkan apa yang telah 

dipersiapkan sebelumnya dengan cara memaparkan topik yang telah 

dipersiapkan 



Topik-topik perkuliahan diatas dipaparkan mahasiswa setiap kali pertemuan 

berdasarkan kelompok yang telah disepakati. Kemudian dilakukan langkah langkah 

metode investigasi kelompok.. 

Hasil Observasi 

Melakukan evaluasi berdasarkan format pemantauan. Tujuannya untuk 

mengetahui efektifitas, keberhasilan dan hambatan terhadap tindakan yang dilakukan 

dengan mengunakan Metode investigasi kelompok, yaitu keberhasilan terhadap : 

o Pada awalnya mahasiswa kurang paham clan aktif dalam perkuliahan. Kebanyakan 

mahasiswa tidak mencatat; tidak mau bertanya; referensi tidak di bawa saat 

perkuliahan; sehingga tidak ada interaksi dengan bahan ajar; lcurang disiplin dalarn 

mengerjakan tugas-tugas terstruktur, yang mengerjakan tugas kelompok beberapa 

orang saja. Ini terbukti saat diskusi berlangsung, yang mampu menjawab dan yang 

aktif hanya mahasiswa tertentu saja 

Setelah dilakukan metode investigasi kelompok, kondisi di atas terjadi perubahan secara 

gradual yang cukup mendasar, dirnana mahasiswa memperlihatkan keaktifan dalarn 

pembelajaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui hasil observasi berikut: 

1) Aktivitas memperhatikan penjelasan dosen 30% (rendah) dan pada pertemuan 2 

meningkat menj adi 44% (sedang). 

2) Aktivitas bertanya pada pertemuan pertama 20% (sangat rendah) dan pertemuan dua 

meningkat menj adi 3 8% (rendah). 

3) Aktivitas menjawab pertanyaan pada pertemuan satu 28% (rendah), dan pada 

pertemuan dua meningkat menjadi 50%. 

4) Aktivitas mengemukakan pendapat pada pertemuan satu 18% (sangat rendah) dan 

pada pertemuan dua meningkat menjadi 40% (rendah). 



5) Aktivitas beke rjasama dalam kelompok pada pertemuan satu 35% (rendah) dan pada 

pertemuan kedua meningkat menjadi 60% (sedang), 

6) Aktivitas mengerjakan latihan pada pertemuan satu 30% (rendah) dan pada 

pertemuan dua meningkat menjadi 50% (sedang). 

7) Aktivitas mencatat materi kuliah pada pertem,uan satu 20% (sedang) dan pada 

pertemuan dua meningklat menjadi 55% (sedang). 

Analisis Dokumen : 

Kemampuan melakukan analisis berbagai permasalahan PKn: 

Penguasaaan teori, konsep dan paying hum PKn masih rendah terlihat dari hasil 

ujian lisan, kuis dan tertulis 

Tingkat pemahaman mahasiswa juga masih rendah 

Penggunaan konsep: 

Belum merata tingkat pemahaman mahasiswa (40%) menguasaai, 60% belum 

memahami dengan baik 

Belurn semua mahasiswa menguasai teori dan konsep PKn (sedang) 

Kemampuan mencari contoh permasalahan PKn rendah pada pertemuan kedua 

ada peningkatan dari 20% vrnenjadi 45% mahasiswa 

Untuk dokurnen hasil belajar pada siklus pertama kecendrungan nilai rata-rata rendah, 

yaitu 6,3 

Catatan Lapangan : 

1. Perencanaan harian yaitu : 

Silabus dicopi mahasiswa 

Belum semua mahasiswa mencari bahan tarnbahan di internet tentang topik yang 

ditugaskan 
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2. Pelaksanaan yaitu: 

Diskusi masih dikuasai mahasiswa tertentu 

Tahap pendalarnan melalui tangapan kelompok juru bicara masing kelompok belurn 

digilirkan dan sebagian kecil20% yang mencatat perkembanagn hasil diskusi 

3. Hasil diskusi dengan obsever dan mahasiswa 

a) Mahasiswa masih pasif dalam proses pembelajaran perlu dosen membuat pancingan 

jawaban, melakukan h i s ,  menunjuk mahasiswa secara acak untuk menjelaskan. 

b) Perlu multi media untuk menjembatan antara konsep dengan kondisi lapangan 

c) Tempat duduk dirubah kearah 4 persegi 

d) Setelah meleihat dan membaca kasus warga Negara yang kesulitan mendapat 

identitas kartu penduduk (KTP), mahasiswa membuat laporan dalarn bentuk 

investigasi kelompok. 

e) Mahasiswa membuat kliping kasus kasus kenegaraan yang paling menjadi sorotan 

publik. 

E. Refleksi 

Pada kegiatan ini peneliti melakukan analisis data untuk menentukan apakah tindakan 

yang dilakukan berhasil atau tidak. Ternyata dari hasil analisis obserbasi akar 

pernasalahan PTK belum tuntas pada siklus pertarna yaitu : 

1. Mahasiswa tingkat pemaharnannya masih rendah berdasarkan hasil tes 

2. Mahasiswa masih kurang kerjasama kelompok dalam membahas permalahan 

kewarganegaraan, dan 
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3. Mahasiswa masih kurang kemampuannya menerapkan hasil investigasi yang 

dilakukan secara kelompok. 

Penyempurnaan pada siklus kedua perlu dilakukan, sehingga tujuan penelitian yaitu 

untuk meningkatkan keaktifan, pemahaman, dan penerapan konsep investigasi 

kelompok dalam pembelajaran PKn. Hal-ha1 yang perlu ditingkatkan adalah: 

o Kreatifitas mahasiswa masih rendah dalam memberi contoh-contoh 

permasalahan PKn, 

o Kemampuan mahasiswa memahami konsep-konsep pokok masih rendah 

o Keterampilan melakukan investigasi kelompok dalam membahsan topik-topik 

PKn. 

Hal -hal yang perlu ditingkatkan: 

Keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran : 

1. Tanggapan mahasiswa perlu ditingkatkan 

2. Ekspresi mahasiswa diperbaiki agar lebih ceria dalam perkuliahan 

3. Kesiapan rnahasiswa mengikuti perkuliahan perlu disaapkan dengan matang 

4. Keterlibatan mahasiswa untuk menggali topik PKN 

5. Keterampilan bertanya masih perlu ditingkatkan 

Kemampuan mahasiswa memahami konsep-konsep pokok : 

1. Kemampuan menjelaskan dan menangapi materi kuliah masih rendah mahasiswa 

2. Pemaharnan terhadap unsure-unsur teori kurang dikuasai mahasiswa, 

Kemampuan menganalisis berbagai kasus menggunakan konsep yang telah dipelajari : 

1. Membuat posisi atau duduk perkara kasus PKn 

2. Membuat rekomendasi 
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Rencana perbaikan tindakan : 

1. Terhadap Dosen 

Semua hal-ha1 negatif yang menjadi cacatan pada siklus pertama akan diperbaiki 

pada siklus kedua 

2. Terhadap Mahasiswa 

Begitu juga bagi mahasiswa, hal-ha1 yang menjadi kelemahan pada siklus 

pertama akan diperbaiki pada siklus kedua 

2. Pelaksanaan Siklus 11 

Siklus ke 2 

Perencanaan 

a. Melanjutkan penggunaan metode Investigasi Kelompok dengan 

mempertimbangkan hasil refleksi siklus 1 

b. Pada siklus 2 ini akan digunakan masukan-masukan yang dilakukan oleh 

obsever dan mahasiswa. Artinya adanya tindakan baru untuk meningkatkan 

keaktifan mahasiswa, pemaharnan konsep mahasiswa tentang PKn dan cara 

menerapkan konsep dalarn memotret fenomena sosial PKn. Ini sesuai dengan 

hasil refleksi I 

Pelaksanaan tindakan 

Melaksanakan tindakan yang telah disempurnakan 

Hasil Observasi Siklus I1 

Melakukan evaluasi berdasarkan format pemantauan. Tujuannya untuk mengetahui 

efektifitas, keberhasilan dan hambatan terhadap revisi tindakan yang telah dilakukan 
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berdasarkan siklus pertarna. Tindakan yang dilakukan dengan mengunakan Metode 

Investigasi Kelompok terjadi perubahan yang cukup mendasar, dimana mahasiswa 

memperlihatkan kepahaman, keaktifan, kemarnpuan memahami konsep, dan 

kemampuan menganalisis berbagai kasus PKn yang telah dipelajari. Berdasarkan data 

temuan menujukan 

Tabel 1 Data Aktivitas Mahasiswa Siklus I1 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui hasil observasi pada siklus 2: 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1) Aktivitas memperhatikan penjelasan dosen 56% (rendah) dan pada pertemuan 2 

meningkat menjadi 73% (sedang). 

2) Aktivitas bertanya pada pertemuan pertarna 29% (rendah) dan pertemuan dua 

meningkat menj adi 4 1 % (tinggi). 

3) Aktivitas menjawab pertanyaan pada pertemuan satu 38% (rendah), dan pada 

pertemuan dua meningkat menjadi 64%. 

Aktivitas yang 
diamati 

Memperhatikan 
penjelasan guru 

Bertanya 

Menj awab 
pertanyaan 

Memberikan 
tangapanlpendapat 
Bekerjasamadalam 

kelompok 
Mengerjakan 

latihan 
Mencatat materi 

kuliah 

Pertemuan 1 
(n= 40 mhs) 

Jml 

24 

12 

16 

24 

20 

22 

24 

Selisih 
Rata- 
rata 
(%I 
17% 

14% 

26% 

32% 

12% 

1 7% 

17% 

Pertemuan I1 
(n =40 rnhs) 

% 

56% 

29% 

38% 

45% 

56% 

47% 

51% 

Jml 

32 

18 

28 

34 

30 

28 

30 

Kreteria 

SD 

RD 

SD 

SD 

SD 

SD 

SD 

5% 

73% 

41% 

64% 

77% 

68% 

64% 

68% 

Kreteria 

T 

SD 

T 

T 

T 

T 

T 



4) Aktivitas mengemukakan pendapat pada pertemuan satu 45% (rendah) clan pada 

pertemuan dua meningkat menjadi 77% (tinggi). 

5) Aktivitas beke rjasama dalam kelompok pada pertemuan satu 56% (rendah) dan pada 

pertemuan kedua meningkat menjadi 68% (sedang), 

6) Aktivitas mengerjakan latihan pada pertemuan satu 47% (rendah) dan pada 

pertemuan dua meningkat menjadi 64% (tinggi). 

7) Aktivitas mencatat materi kuliah pada pertemuan satu 51% (sedang) dan pada 

pertemuan dua meningklat menjadi 68% (tinggi). 

Analisis Dokumen : 

Kemampuan melakukan analisis berbagai kasus PKn: 

Pemahaman konsep atau teori sudah memadai (tinggi), dengan kecenderungan nilia 

rata-rata 7,8. 

Keterampilan menghubungkan konsep dengan data/fakta cukup memadai (tinggi) 

Penggunaan konsep: 

- Merata punya keterampilan mengunakan cara-cara mengolah konsep atau teori 

- Masih ada mahasiswa yang kurang mampu menguasai konsep atau teori dengan 

baik 

Kemampuan mencari contoh pernasalahan PKn di kehidupan berbangsa belurn 

optimal 

Persentase kasus yang dapat dijelaskan dengan benar sudah diatas rata-rata 

Dalarn analisis dokurnen hasil belajar ternyata kecenderungan ada peningkatan 

penguasaan perkuliahan PKn dari siklus sebelurnnya,. 

Catatan Lapangan : 
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1. Perencanaan harian yaitu : 

- Semua mahasiswa mendapat copian bahan ajar 

2. Pelaksanaan yaitu: 

- Dalam diskusi sudah merata oleh mahasiswa 

- Dalam tahap pendalaman konsep oleh dosen mahasiswa mencatat dengan baik 

- Pada tahap sistesis terpady perlu ditingklatkan mahasiswa mengkritisi konsep, dan 

menemukan cara mengolah konsep. 

3. Hasil diskusi dengan obsever dan mahasiswa 

- Mahasiswa masih ada yang pasif dalam proses pembelajaran perlu dosen membuat 

pancingan jawaban, melakukan h i s ,  menunjuk mahasiswa secara acak untuk 

menjelaskan. Walapun target keberhasil sudah dicapai. 

- Perlu multi media untuk menjembatan antara konsep dengan kondisi lapangan 

- Tempat duduk dirubah kearah bundaran 

- Setelah bermain peran, mahasiswa membuat laporan penyelesaian kasus, dengan 

mengunakan konsep atau teori yang telah dipelajari. 

E. Refleksi 

Pada kegiatan ini peneliti melakukan analisis data untuk menentukan apakah tindakan 

yang dilakukan berhasil atau tidak. Ternyata dari hasil analisis obserbasi akar 

permasalahan PTK mulai mencapai tingkat keberhasilna pada siklus kedua yaitu : 

1. Mahasiswa mulai aktif dalam proses pembelajaran 

2. Mahasiswa memahami materi kuliah dengan baik 

3. Mahasiswa mulai mampu menerapkan konsep atau teori untuk menganalisis 

permasalahan PKn yang te rjadi, sehingga kualitas perkuliahan cukup kondusif. 



B. Pembahasan 

Peningkatan aktivitas belajar Pendidikan Kewarganegaraan mahasiswa baik 

pada siklus 1 dan siklus I1 karena dosen mampu membangun kreatifitas dan inovasi 

mahasiswa melalui pendekatan metode Investigasi Kelompok dengan tahap-tahap 

berikut: l).Tahap mengidentifikasi topik dan pengelompokan, 2). Tahap perencanaan 

pembelajaran, 3). Tahap pelaksanaan pernbelajaran, 4). Tahap menyiapkan laporan 

akhir, 5). Tahap membuat laporan akhir, dan 6). Tahap evaluasi. Hal ini dibuktikan 

dengan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap perkuliahn PKn kecenderungan diatas 

rata-rata nilai 7,8. Sedangkan peningkatan aktivitas perkuliahan terlihat melalui hasil 

analisis siklus I dan siklus 11. 

Hasil analisis siklus I menunjukan: 

1) Aktivitas memperhatikan penjelasan dosen 30% (rendah) dan pada pertemuan 2 

meningkat menjadi 44% (sedang). 

2) Aktivitas bertanya pada pertemuan pertarna 20% (sangat rendah) dan pertemuan dua 

meningkat menjadi 3 8% (rendah). 

3) Aktivitas menjawab pertanyaan pada pertemuan satu 28% (rendah), dan pada 

pertemuan dua meningkat menjadi 50%. 

4) Aktivitas mengemukakan pendapat pada pertemuan satu 18% (sangat rendah) dan 

pada pertemuan dua meningkat menjadi 40% (rendah). 

5) Aktivitas bekerjasama dalarn kelompok pada pertemuan satu 35% (rendah) dan pada 

pertemuan kedua meningkat menjadi 60% (sedang), 

6) Aktivitas mengerjakan latihan pada pertemuan satu 30% (rendah) dan pada 

pertemuan dua meningkat menjadi 5 0% (sedang). 

7) Aktivitas mencatat materi kuliah pada pertemuan satu 20% (sedang) dan pada 

pertemuan dua meningklat menj adi 55% (sedang). 

Untuk hasil analisis siklus I1 menunjukan: 



1) Aktivitas memperhatikan penjelasan dosen 56% (rendah) dan pada pertemuan 2 

meningkat men. adi 73% (sedang). 

2) Aktivitas bertanya pada pertemuan pertama 29% (rendah) dan pertemuan dua 

meningkat menjadi 41 % (tinggi). 

3) Aktivitas menjawab pertanyaan pada pertemuan satu 38% (rendah), dan pada 

pertemuan dua meningkat menjadi 64%. 

4) Aktivitas mengemukakan pendapat pada pertemuan satu 45% (rendah) dan pada 

pertemuan dua meningkat menjadi 77% (tinggi). 

5) Aktivitas bekerjasarna dalam kelompok pada pertemuan satu 56% (rendah) dan pada 

pertemuan kedua meningkat menjadi 68% (sedang), 

6) Aktivitas mengerjakan iatihan pada pertemuan satu 47% (rendah) dan pada 

pertemuan dua meningkat menjadi 64% (tinggi). 

7) Aktivitas mencatat materi kuliah pada pertemuan satu 51% (sedang) dan pada 

pertemuan dua meningklat menjadi 68% (tinggi). 

Berdasarkan refleksi siklus 1 dan 2 ternyata Metode Investigasi Kelompok yang 

dikembangkan oleh Slavin dan Bennet yang dikutip Balitbangda Surnatera Barat (2003) 

marnpu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap permasalahan PKn di 

Indonesia Menurut Ischak (1998) bahwa tujuan mengajar dengan model mengajar 

investigasi kelompok adalah mengembangkan keterampilan berpartisipasi dalam proses 

sosial (kelompok) melalui keterampilan interpersonal, sehingga siswa bertambah tingkat 

pemahaman dan dapat memaknai konsep dengan baii. John Dewey, Herbert Thelen 

dalarn Udin S.Winataputra (1993) juga menegaskan bawa pendidikan dalarn masyarakat 

yang demokratis seyokyanya mengajarkan proses demokratis secara langsung seperti 

melalui investigasi kelompok. Mahasiswa mengkaji bersama, mendefinisikan masalah 

secara bersama, mengeksplorasi berbagai cakrawala mengenai masalah secara bersama, 

mengurnpulkan data yang relevan, mengembangkan dan mentes hipotesis. Proses 



belajar mengajat diorganisir melalui kerja kelompok, sehingga mahasiswa menemukan 

dan mengelola informasi dari konsep yang diberikan, sedangkan dosen mengarahkan, 

mernfasilitasi surnber belajar dan membirnbing mahasiswa. Dengan metode ini dapat 

mendorong mahasiswa meyelesaikan permasalahan PKn, sekaligus membangun 

kompetensi dasar mahasiswa sebagai good citizenship (warga Negara yang 

berkarakter). kemampuan mahasiswa yang didasarkan atas apa yang dimilikinya 

sehingga terjadi proses belajar dalam kelompok dalam membangun kebersamaan. 

Tahaptahap yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Tahap mengidentifikasi topik dan pengelompokan. Pada tahap ini topik 

matakuliah PKn diiventarisasi. Kemudian dijelaskan komponen-komponen 

utama yang menjadi bahasan topik kuliah, dan mahasiswa dikelompokan 

atas 3 atau 5 kelompok. 

12. Tahap perencanaan. Pada tahap ini mahasiswa mengali pengetahuan yang 

telah ada dalam pemikiran mahasiswa, dengan cam mahasiswa membaca 

secara bersama terlebih dahulu, kemudian mahasiswa secara bersama 

merurnuskan galian konsep awal ke dalam kertas kerja. Artinya mahasiswa 

bekerja kelompok, sehingga mahasiswa menemukan dan mengelola 

informasi dari konsep yang diberikan, sedangkan dosen mengarahkan, 

memfasilitasi surnber belajar dan membimbing mahasiswa 

13. Tahap pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini mahasiswa berdialog 

antar kelompok, untuk saling menggali, mengkaji dan berdebat untuk 

mencari pemahaman konsep. Sekaligus terjadi tahap meluruskan konsep 

oleh dosen, mahasiswa merniliki konsep yang benar. mahasiswa mampu 

mengungkapkan dengan bahasa sendiri materi yang diajarkan. Akhirnya 

mahasiswa dapat menerapkan konsep dalam kehidupan nyata. 

14. Tahap menyiapkan laporan akhir. Pada tahap ini kelompok secara bersama 

merumuskan ha i l  diskusi sebagai laporan akhir. 



15. Tahap menyajikan laporan akhir. Pada tahap ini laporan akhir yang sudah 

dibuat oleh masing-masing kelompok diparipwnakan secara bersarna. 

Masing-masing ketua kelompok menyajikan didepan dan anggota 

kelompok diberi kesempatan bertanya dan menyaran untuk 

menyempurnakan pemahaman konsep yang ada. 

16. Tahap evaluasi. Pada tahap ini dosen melakukan tes, untuk menguji tingkat 

pemahaman masing-masing mahasiswa. 

Reluth (1983) dan Merrill (1994) mengidentifikasi 3 kelompok strategi pembelajaran 

yaitu: (1) pengorganisasian, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan cara menata isi 

bidang studi, memilih isi, membuat diagram. (2) penyampaian, yaitu kegiatan yang 

berhubungan dengan cara penyampaian, menerima, dan merespon (seperti pemilihan 

media, pemilihan surnber yang relevan), dan (3) strategi pengelolaan, yaitu kegiatan 

yang berhubungan dengan cara memilih dan membuat strategi dan metode yang tepat 

digunakan dalam pembelajaran (seperti motivasional, individualisasi rencana, 

penjadualan, alokasi surnber daya dan implemnetasi aktivistis). Kemudina Hamalik 

dalam Balitbangda Sumbar (2003).mengemukan bahwa untuk membantu pemahaman 

mahasiswa dalarn pernbelajaran bisa digunakan strategi bersifat heuristik atau hipotik. 

Yaitu proses penemuan (discovery) dan proses penyelidikan (inquiry), sehingga 

pembelajaran berpusat pada mahasiswa, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator 

atau pembimbing 

Pilihan tindakan ini didasarkan kepada sasaran atau target yang ingin dicapai 

dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu kemampuan mahasiswa 

memahami dan mengimplementasikan konsep, sehingga mampu menganalisis kasus- 

kasus kemasyamkat, kenegaraan yang dijadikan sod ujian. Tindakan ini tetap dibawah 

bimbingan dosen seperti: menganalisis konsep dan mengunakan konsep untuk 

menganailsis fenomena yang ada secara sistematis. 

Model pembelajaran ini merupakan metode pemecahan masalah divergen yang 

mengajak mahasiswa untuk membudayakan berfikir ilmiah. Sudjana (1991) 

berpendapat : Investigasi kelompok dikembangkan oleh Herbert Thelen sebagai upaya 

untuk mengkombinasikan strategi mengajar yang berorientasi pada pengembangan 



proses pengkajian akademis. Model ini lebih menekankan pengembangan pernecahan 

masalah dalam suasana yang demokratis dimana pengetahuan tidak diajarkan secara 

langsung kepada peserta didik melainkan diperoleh melalui proses pemecahan masalah. 

Pada dasarnya model pembelajaran investigasi kelompok dapat dipandang sebagai 

model pembelajaran pemecahan masalah, tetapi model pembelajaran investigasi 

kelompok memiliki tiga konsep utarna yaitu penyelidikan (inquiry), pengetahuan 

(Knowladge), dan dinamika kelompok belajar (Dinamic of learning group). Inquiry 

inkuiri merupakan suatu cam belajar atau penelaahan sesuatu yang bersifat mencari 

secara kritis, analitis-argumentatif dengan menggunakan langkah-langkah tertentu 

menuju suatu kesimpulan yang meyakinkan, karena didukung oleh data,fakta, dan 

argumentasi. Inkuiri dibangun diatas penemuan, dan merupakan penemuan. Sebab 

seorang siswa yang cara belajarnya dengan inkuiri menggunakan 

kemampuankemampuan penemuannya untuk mengungkapkan suatu konsep atau 

prinsip.fiowledge Knowledge merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peserta 

didik secara terus menerus untuk mencoba berbagai rnacam cara dalam melihat suatu 

pengalaman.Knowledge merupakan inkuiri sehingga harm tetap berfokus pada masalah, 

konsep,dan prinsip untuk menghasilkan suatu bangunan pengetahuan yang 

utuh.Dinumic of learning group 

Dinamic of learning group merupakan suasana yang menggambarkan sekelompok 

individu yang saling berinteraksi mengenai suatu yang sengaja dilihatatau yang dikaji 

bersarna melibatkan proses berbagai ide dan pendapat serta saling tukar pengalaman 

melalui proses saling berargumentasi. Kemudian peserta didik menganalisis unsur-unsur 

yang diperlukan, mengorganisasikannya, melaksanakan, dan melaporkan hasilnya. 

Dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model investigasi kelompok ini 

dosen memberikan informasi tentang tugas belajar yang hams dike rjakan. dosen yang 

menggunakan model pembelajaran investigasi kelompok biasanya membagi kelasnya ke 

dalam kelompok-kelompok yang heterogen yang terdiri dari lima sampai enam anggota. 

Kedudukan dosen dalam pembelajaran kooperatif bukanlah merupakan pusat 

pembelajaran , tetapi lebih sebagai fasilitator dan motivator.. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian di atas maka kesimpulan yang dapat 

ditarik adalah : 

1. Metode Investigasi Kelompok dapat meningkatkan pemahaman pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Padang 

2. Metode Investigasi Kelompok dapat memperbaiki penyakit kelas perkuliahan PKn 

di Universitas Negeri Padang. Keunggulan pendekatan metode mengajar 

Investigasi Kelompok mampu membangun kreatifitas dan inovasi baru mahasiswa 

dalam menemukan formulasi penyelesaian permasalahan PKn di Indonesia. 

Pengembangan model terlihat dari variasi setiap tahap sintax Investigasi Kelompok 

yang dilakukan tim kolaborasi dosen PKn, sehingga pemahaman mahasiswa 

menjadi tinggi (rata-rata 7,8) dan keaktivan pada siklus I1 terjadi perubahan dari 

rendah menjadi sedang dan berubah lagi menjadi tinggi, kecuali yang masih sedang 

itu aktivitas bertanya. 

3. Metode Investigasi Kelompok juga dapat membangun kebersamaan, toleransi, 

menghargai pendapat teman lain, pengendalikan diri, kejujuran, dan nilai karakter 

bangsa lainnya 

4. Langkah-langkah pembelajaran Investigasi Kelompok menjadi bervariasi sebagai 

formulasi baru untuk meningkatkan aktivitas mahasiswa, sekaligus meningkatkan 

kualitas pemahaman materi kuliah PKn di Universitas Negeri Padang. 
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B. Saran 

1. Metode Investigasi Kelompok perlu dikembangkan terus dalam perkuliahan PKn 

oleh Tim pengajar 

2. Untuk intensitas keaktivan bertanya mahasiswa masih rendah dalam penelitian ini 

terutarna dalam membangkitkan jurnlah dan kualitas bertanya dari mahasiswa untuk 

itu perlu dicarikan variasi sebagai strategi baru dalam pengembangan metode 

Investigasi Kelompok 

3. Tingkat pernaharnan materi PKn oleh mahasiswa masih bervariasi. Untuk itu tim 

dosen pengajar perlu mencari langkah jitu agar mahasiswa yang lemah tingkat 

pemahamannya dilakukan remedial. 

4. Hasil penelitian ini dapat mengilharni peneliti lain untuk mencari terapi baru dalam 

memperbaiki penyakit kelas dalam setiap perkuliahan. 
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FORMAT OBSERVASI UNTUK MEMATAU KEAKTIFAN 
...... Pertemuan Ke: 

Konsep: ............ .". ................................................................................ 
Sub Konsep: ....................................................................................... 

Tahap 1. Seleksi Topik 

*:* Dosen 
Memgambarkan berbagai subtopik 
perkuliahan dalam suatu wilayah 
masala h 
Mengelompokan rnhs dengan tugas 
Kesesuaian dgn pengalaman rnhs 
Penghargaan thp renspon rnhs 
Penielasan dosen 

Jenis kegiatan 

6:. Mahasiswa 
Parasiswa memilih berbagai 
subtopik dalam suatu wilayah 
masalah 

Kemampuan dosenIMhs 
Sangat I Baik I Kuran I Sangat 

Tanggapan mhs 1 

( bertanya 

Ekspresi rnhs 
Kesiapan pengalaman rnhs 
Keterlibatan rnhs 

I menanggapi 
Catatan: (ha1 positif dan negatif yang muncul selama perkuliahan berlangsung) 
1 Mengambarkan berbagai subtopik perkuliahan dalam suatu wilayah masalah: 

frekuensi 

2. Mengelompokan rnhs dengan tugas secara heterogen 2-6 orang 

3. Kesesuaian dgn pengalaman rnhs 

4. Penghargaan thp renspon rnhs 

5. Penjelasan dosen 

5. Peristiwa atau kejadian atau momen penting yang terjadi 



Dosen merencanakan berbagai 
prosedur belajar khusus, tugas dan 

Tahap 2: Merencanakan kerjasama 

tujuan umum yang konsisten 
dengan berbagai topik dan subtopik 
yang telah dipilih dari langkah a) di 
at as 

Jenis kegiatan 

*:* Dosen 

Memahami pendapat rnhs 
Mendorong mhs. 
Penjelasan dosen 

*:* Mahasiswa 
Paramahasiswa ikut merencanakan 
berbagai prosedur belajar khusus, 
tugas dan tujuan umum yang 
konsisten dengan berbagai topik 
dan subtopik yang telah dipilih dari 
langkah a) di atas 
Keterampilan bertanya mhs 
Kemampuan menjelaskan oleh rnhs 
Kemampuan menanggapi dgn cara 

1 lain 

Kemampuan dosenlMhs 
Sangat 
baik 

1 bertanya 

Keterlibatan rnhs 

I menanggapi I I 

frekuensi 

Catatan (uraikan ha1 positif dan negatif yang teramati) menyangkut: 
1. Paramahasiswa beserta dosen merencanakan berbagai prosedur belajar 

khusus, tugas dan tujuan umum yang konsisten dengan berbagai topik dan 
subtopik yang telah dipilih dari langkah a) di atas 

Sangat 
kurang 

Baik 

2. Strategi agar diskusi terbuka 

3. Memahami pendapat rnhs 

4. Mendorong rnhs 

5. Penjelasan dosen 

Kuran 
g 

6. Hal lain yang diamati observer: 



Tahap 3. lmplementasi 

Catatan: 
I. Paramahasiswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada langkah 

b). Pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan ketrampilan dengan 
variasi yang luas dan mendorong para siswa untuk menggunakan berbagai 
sumber baik yang terdapat di dalam maupun di luar sekolah 

Jenis kegiatan 

*:* Dosen 
Paramahasiswa melaksanakan 
rencana yang telah dirumuskan 
pada langkah b). Pembelajaran 
harus melibatkan berbagai aktivitas 
dan ketrampilan dengan variasi 
yang luas dan mendorong para 
siswa untuk menggunakan berbagai 
sumber baik yang terdapat di dalam 
maupun di luar sekolah 
Dosen secara terus-menerus 
mengikuti kemajuan tiap kelompok 
dan memberikan bantuan jika 
diperlukan 

Q Mahasiswa 
Paramahasiswa mela ksanakan 
rencana yang telah dirumuskan 
pada langkah b). 
Pertanyaan mhs 
Tanggapan mhs 
Ekspresi mhs 

Bertanya 
Menanggapi 

2. Kemampuan menerangkanl memperdalam dan menilai kasus keperdataan 

3. Hal lain yang penting 

Sangat 
bai k 

frekuensi 

Kemampuan 
Baik 

dosen 
Kuran 
9 

Sangat 
kurang 



T a h a ~  4. Analisis dan sintesis 
Jenis kegiatan 

I baik 1 
*:* Dosen 

Paramahasiswa menganalisis dan 
mensintesis berbagai informasi 
yang diperoleh pada langkah c) dan 
merencanakan agar dapat 
diringkaskan dalam suatu penyajian 
yang menarik di depan kelas. 
contoh analisis kasus 

*:* Mahasiswa 
Paramahasiswa menganalisis dan 
mensintesis berbagai informasi 
yang diperoleh pada langkah c) dan 
merencanakan agar dapat 
diringkaskan dalam suatu penyajian 
yang menarik di depan kelas. 
Ekspresi mhs 
Keterlibatan 

Iuan dosen 
Kuran 1 Sangat 
g I kurang 

I 

Catatan 
1. Contoh yang diberi dosen: 

2. interaksi mahasiswa dalam kelompok 

3. Hal lain yang penting 



Fase 5. Penyajian hasil akhir 

Catatan 

Jenis kegiatan 

*:* Dosen 
Semua kelompok menyajikan suatu 
presentasi yang menarik dari 
berbagai topik yang telah dipelajari 
agar semua mahasiswa dalam 
kelas saling terlibat dan mencapai 
suatu perspektif yang luas 
mengenai topik tersebut. Presentasi 
kelompok dikoordinir olehdosen. 
Menyempurna kan ketepatan 
menyelesaian kasus 

*:* Mahasiswa 
Semua kelompok menyajikan suatu 
presentasi yang menarik dari 
berbagai topik yang telah dipelajari 
agar semua mahasiswa dalam 
kelas saling terlibat dan mencapai 
suatu perspektif yang luas 
mengenai topik tersebut. Presentasi 
kelompok dikoordinir olehdosen. 
Ekspresi mhs 
Keterli batan 

1. Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik dari berbagai topik 
yang telah dipelajari agar semua mahasiswa dalam kelas saling terlibat dan 
mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut. Presentasi 
kelompok dikoordinir oleh dosen. 

2. lnteraksi mahasiswa dalam kelompok 

4. Hal lain yang penting 

Sangat 
baik 

Kemampuan 
Baik 

dosen 
Kuran 
g 

Sangat 
kurang 



Tahap 6. Evaluasi 

Jenis kegiatan Kemampuan do 
Sangat Baik Kuran 
baik 

*:* Dosen 
Dosen beserta mahasiswa 
melakukan evaluasi mengenai 
kontribusi tiap kelompok terhadap 
pekerjaan kelas sebagai suatu 
keseluruhan. Evaluasi dapat 
mencakup tiap siswa secara 
individu atau kelompok, atau 
keduanva. 
contoh analisis kasus 

*:* Mahasiswa 
Dosen beserta mahasiswa 
melakukan evaluasi mengenai 
kontribusi tiap kelompok terhadap 
pekerjaan kelas sebagai suatu 
keseluruhan. Evaluasi dapat 
mencakup tiap siswa secara 
individu atau kelompok, atau 
keduanya 
Ekspresi mhs 
Keterli batan 

Catatan 
1. Contoh yang diberi dosen: 

2. interaksi mahasiswa dalam kelompok 

en 
Sangat 
kurang 

3. Hal lain yang penting 



ANALISIS DOKUMEN: 

Kemampuan melakukan analisis berbagai kasus: 
*:* penggunaan konsep: 

Persentase kasus yang dapat dijelaskan dengan benar: .... 



TES (MEMANTAU PEMAHAMAN KONSEP) 
Tes I. 

S kor rata-rata: 



KASUS-KASUS YANG DIPECAHKAN MAHASISWA 



CATATAN LAPANGAN 
Perencanaan harian 



Pelaksanaan 
pertemuan pelaksanaan 
1. 



Hasil diskusi denaan observer setiar, kali ~ertemuan selesai 
pertemuan 
I. 

Diskusi 



KASUS 
PENDlDlKAN KEWARGANEGARAAN 

1. Jelaskan cara membuktikan kebenaran Pancasila secara Philosifis, 
sosiologis, dan yurisdis 

2. Jelaskan bagaimana langkah-langkah penyelesaian kasus warganegara 
keturunan menurut UU Kewarganegaraan (Hukum Nasional) dan kawin 
antar Negara : 

3. Jelaskan bagaimana langkah-langkah penyelesaian kasus sengketa 
pilkada papua Barat menurut MK dan asas asas demokrasi: 

4. Jelaskan bagaimana langkah-langkah penyelesaian kasus pelanggaran 
HAM ringan dan berat: 

a. Cari satu kasus pelanggaran HAM Biasa 
b. Cari sat kasus pelanggran HAM Berat 

5. Jelaskan contoh sejarah nilai perjuangan bangsa sebelum dan sesuag 
1908 

6. Bagaimana menyelesaian kasus perbatasan sepadan lakitan dan 
perbatasa lainnya dari segi geopolitik dan geostaregi 

7. Ketahanan nasional lebih banyak bicara faktor penyebab jatuh bangun 
negara 

a. Komentari buku Paul Kenenedy tentang the Rise and falls of great 
power .... 

b. Buku Komichi Ohmei tentang Bordeles World 
c. Buku Morgenthuo tentang International relations 

Analisis dengan SWOT dan metode Input Output: 
a. Kasus kegagalan pembangunan Orde Lama 
b. Kasus kegagalan pembangunan Orde Baru 
c. Kasus kegagalan pembangunan Era Reformasi 
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