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Abstrak 

 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektifitas bentuk pembelajaran 

resolusi konflik  dalam pengembangan dan pembelajaran sikap kewarganegaraan siswa. pada 

mata pelajaran PKn pada siswa kelas X SMA Negeri 22 Makassar. Subyek penelitian ini 

merupakan siswa-siswi  kelas X SMA Negeri 22 Makassar dengan menggunakan dua kelas 

sebagai sampel, di mana pengambilan sampel dilakukan secara nonprobability sampling dengan 

jenis pengambilan sampel penelitian adalah Purposive sampling sehingga  dimana peneliti 

membagi sampel dalam 2 kelas yaitu kelas eksprimen 24 siswa dan kelas control 27 siswa dengan 

melihat KKM siswa. Pokok pembahasann sebagai kajian penelitian ini adalah apakah model 

pembelajaran resolusi konflik efektif dalam pengembangan sikap kewarganegaraan siswa pada 

mata pelajaran PKn pada kelas X SMA Neg. 22 Makassar. Data dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran resolusi konflik dan pengembangan sikap kewarganegaraan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bentuk pembelajaran resolusi konflik efektifitas dalam pengembangan 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas X SMA Negeri 22 Makassar. 

 

 

Kata kunci: Model Pembelajaran, Resolusi Konflik, Sikap Kewarganegaraan. 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Pada era globalisasi, merupakan tindak kekerasan yang melanda siswa dengan 

adanya tawuran dengan perkelahian di antara mereka sesama pelajar.   Juga antar 

mahasiswa, maupun antar warga masyarakat sering terjadi. Gejala munculnya 

penyelesaian konflik dengan tindak kekerasan baik di kalangan pelajar maupun di 

lingkungan masyarakat. Pelajar tersebut adalah masyarakat yang kurang terdidik 

pelajar yang terdidik akan selalu berusaha secara konstruktif memakai akal sehat 

dan kemampuan pengetahuannya dalam menuntaskan menyelesaikan setiap 

masalah (konflik) yang terjadi di lingkungan pendidikan (Rusminiati, Putra & 

Abadi; 2014). 

Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, fakta miris terkadang kita lihat dimana konflik yang sering terjadi 

kebanyakan dilakukan oleh pelajar. Hal ini, sebagaimana informasi yang 

didapatkan dan dihimpun dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 

tahun 2011 Pelaku Tawuran Pelajar sebanyak  64 pelajar, pada tahun 2012 

sebanyak 82 pelajar, pada tahun 2013 sebanyak 71 pelajar, pada tahun 2014 
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sebanyak 46 pelajar, pada tahun 2015 sebanyak 124 pelajar dan pada tahun 2016 

sebanyak 52 pelajar. Akibat tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh siswa di 

atas maka akan berdampak buruk pada citra pendidikan. Sehingga, sisi pendidikan 

akan menjadi tolak ukur keberhasilan siswa dalam proses pembelajarannya yang 

berdampak pada karakter atau sikap siswa. Oleh karena itu, pendidikan karakter 

menjadi kunci penyadaran masyarakat akan pribadi warga negara yang sadar akan 

bangsa ini ke depan. 

 Pribadi manusia sangat ditentukan dengan adanya peran pendidikan dalam 

kehidupan. Baik.dan buruk sangat ditentukan dengan bagaimana peran 

pendidikan.kedepan. Baik dan buruk manusia sangat ditentukan bagaimana peran 

pendidikan dalam mengembangkan kepribadian seserang. Menurut ukuran 

normatif (Widiasih, Lasmawan & Yudana 2013). Dengan adanya berbagai macam 

kegiatan yang telah dikembangkan oleh pendidikan, seperti pembentukan 

keyakinan pengembangan karakter, keyakinan agama, instruksional  dan pelatihan 

yang bernilai keagamaan.  Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional, adalah  pendidikan 

nasioanal berfungsi memberikan kemampuan dan membentuk karakter dan 

kepribadian bangsa, menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa  serta berakhlak 

mulia cakap teerampil sehat jasmani dan rohani serta bertanggungjawab dan 

demokratis. Arieyanti, Lasmawan & Marhaeni (2013) menyatakan bahwa 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) yang misi dan tujuan untuk membangun pembentukan 

warga Negara  yang mampu memahami dan menekankan kepada pembentukan 

karakter, dimana menjadikan warga negara yang mampu memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air dan berpartisipasi secara efektif, berkarakter, 

cerdas, demokratis dan bertanggung jawab sehingga, kualitas pendidikan banyak 

dipengaruhi oleh keberhasilan pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh 

sekolah. Aspek–aspek kompetensi pembelajaran bidang  studi Kewarganegaran 

yaitu mencakup aspek keilmuan bidang studi Pendidikan dan Kewarganegaraan 

(civic knowledge). (Krisiantari, Tastra, & Murda, 2015). 

Peneliti telah melakukan observasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 22 

Makassar diperoleh fakta terkait dalam proses pembelajaran Pendidikan 
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Kewarganegaraan (PKn) masih menghadapi berbagai macam permasalahan. Salah 

satu fakta permasalahan antara lain yaitu masih rendahnya sikap kewarganegaraan 

siswa seperti, masih banyaknya konflik-konflik di sekolah yang dapat terjadi 

dalam berbagai bentuk, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Konflik yang 

bersifat horizontal seperti konflik antarsiswa (interpersonal conflict), antar 

kelompok siswa dalam satu sekolah, dan antara siswa dari satu sekolah dengan 

siswa dari sekolah lain yang bersifat kekerasan (bullying) seperti sering terjadi 

perkelahian. Akibat dari adanya konflik tersebut maka kegiatan proses 

pembelajaran dapat tergannggu sehingga prestasi belajar siswa menurun. Hal 

tersebut ini terjadi disebabkan oleh lemahnya aturan dan bimbingan konseling 

siswa sekolah dan pengemasan kegiatan proses pembelajaran di sekolah masih 

mempergunakan proses atau model pembelajaran tradisional yang 

menitikberatkan pada  gaya mengajar dengan pemberian ceramah  dalam 

penyampaiannya masih sangat rendah. 

Model pembelajaran yang tepat dipakai dalam proses pembelajaran khususnya 

mata pelajaran PKn adalah model pembelajaran Resolusi Konflik. Rusminiati, 

Putra & Abadi (2014) menyatakan bahwa model pembelajaran Resolusi konflik 

merupakan cara guru untuk menjadikan pembelajaran itu menarik, berkualitas dan 

berorientasi bagi siswa, seperti bagaimana guru merancang program pembelajaran 

yang berorientasi pada siswa, bagaimana memperlakukan dan mengelola  kelas 

agar Proses Belajar Memgajar berlangsung secara aktif, dinamis  dan intraktif, 

bagaimana memberikan layanan belajar, dan bagaimana melakukan evaluasi PBM 

(Pembelajaran berbasis masalah) yang komprehensif, sehingga mampu 

mengoptimalkan keberhasilan siswa selama berlangsungnya pembelajaran.  

Karakteristik Model Resolusi Konflik adalah kemampuan dan skill oleh siswa 

dalam memberikan pemahaman dan bagaimana memecahkan masalah yang 

mengandung nilai budaya yang berstandar pada nilai-nilai yang telah 

beerkembang di lingkungan local, regional, nasional dan internasional. (Astari, 

Tegeh & Sudana (2016). Menggunakan model pembelajaran Resolusi Konflik, 

peneliti akan melakukan kombinasi melalui media video terkait permasalahan 

atau konflik yang akan di pecahkan, kemudian siswa secara berkelompok dan 

saling kerja sama akan melakukan tahap identifikasi, eksplorasi, negosiasi konflik, 
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resolusi konflik. Oleh karena itu, tujuan akhir pembelajaran dapat dicapai dan 

dampaknya adalah efektifitas dalam mengembangkan sikap kewarganegaraan 

siswa terhadap sebuah permasalahan atau konflik melalui pembelajaran yang 

bermakna dengan contoh-contoh otentik kehidupan sehari-hari, sehingga akan 

memengaruhi sikap kewarganegaraan siswa dalam konflik-konflik yang terjadi 

baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah yaitu, “Apakah model pembelajaran Resolusi Konflik efektif 

dalam pengembangan sikap kewarganegaraan siswa pada mata pelajaran PKn?. 

 

B. TINJAUAN TEORITIS  

 

B.1 Sikap Kewarganegaraaan 

Tujuan pendidikan kewarganegaraan (civic education) yaitu memberikan 

wawasan yang bertanggung jawab sebagai warga negara sehingga pemahaman 

kemampuan dan berpatisipasi dalam pembangunan bangsa sehingga memberikan 

wawasan yang bernilai dan berkualitas dalam kehidupan berbangsa.  Dari 

sejumlah kemampuan yang digunakan , yang paling penting yaitu: (1) 

pemahaman  terhadap teori dan pengetahuan tertentu; (2) kompetensi pengetahuan  

dan partisipan; (3) pembentukan  dan sikap mental yang harus dimiliki; dan (4) 

ketangguhan dan kesanggupan terhadap nilai dan prinsip dasar dalam 

konstitusional (Winatapurta dan Budimansyah, 2012). 

Pengembangan kompetensi yang telah di kembangkan, terdapat tiga aspek 

utama yang harus dipahami pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

yaitu; pendidikan kewarganegaran (civic knowledge), keahlian pendidikan 

kewarganegaraan (civic skill), dan watak kewarganegaraan (civic dispostion). Tiga 

komponen civic education perlu dikembangkan menjadi milik sebagai warga 

negara sehingga menjadi warga yang cerdas, berkarakter berbudi pekerti luhur, 

akhlak mulia dan partisipatif (Branson, dkk, 1999; Winarno, 2014). 

 

B.2 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran ialah satu pemahaman yang bulat antara pendekatan, strategi, 

metode, teknik, dan bahan pengajaran. Model pembelajaran sangat membantu 

guru dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran akan lebih tertata secara 
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sistematis dan hal-hal yang perlu dilaksanakan dapat disesuaikan dengan materi, 

kemampuan siswa, karakteristik siswa, sarana dan prasarana yang tersedia 

(Melisa, 2015). 

Model pembelajaran merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia 

sebagai interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup yang 

kompleks yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan dalam rangka mencapai tujuan 

(Marnoko, 2011) 

 

B.3 Bentuk Pembelajaran Resolusi Konflik 

Bentuk pembelajaran resolusi konflik sebagai sebuah model yaitu kompetensi 

dan keterampilan siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah serta 

mengambil tindakan terhadap berbagai gejala dan masalah-masalah social budaya 

yang terjadi di lingkungan masyarakatnya (lokal,regional, nasional dan 

internasional) dengan bersandar pada nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat 

dimana mereka hidup dan berkembang (Astari, Tegeh & Sudana, 2016). 

Rusminiati, Putra & Abadi (2014) menyatakan bahwa model pembelajaran 

Resolusi konflik merupakan cara terhadap guru untuk menjadikan pembelajaran 

itu menarik, berkualitas dan bermakna bagi siswa, seperti bagaimana merancang 

program pembelajaran yang berorientasi pada siswa, bagaimana mengembangkan  

kelas agar Proses Belajar Mengajar  berlangsung  aktif intraktif dan kondusif,, 

bagaimana memberikan layanan belajar, dan bagaimana melakukan evaluasi   

yang komprehensif, sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa selama 

berlangsungnya pembelajaran. 

 

B.4 Resolusi Konflik 

Dalam pembelajaran resolusi konflik ini dibagi kedalam beberapa tahap : 

a. Pada tahap ini, siswa diberi peluang yang bebas untuk menentukan sikap 

yang akan dilakukan yang  berkaitan konflik yang ada dan telah dibahas 

secara bersama-sama di kelas. Hal ini bertujuan untuk memahami sejauh 

mana pemahaman dan keterampilan siswa terhadap pemecahan 

konflik/masalah sosial-budaya yang telah diputuskan. 

b. Mengarahkan dan memantau murid  dalam melaksanakan perumusan 

terhadap konflik yang telah dinegosiasikan, baik dalam kelompok maupun 
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secara klasikal. Dengan ini bermaksud  untuk memperdalam dan melatih 

kemampuan serta keterampilan sosial-budaya murid  dalam 

mengimplementasikan  konsep-konsep yang telah dipahami.. 

c. Keputusan yang telah di ambil dirumuskan yang  berkaitan dengan konflik 

yang telah dibahas, serta merumuskan rekomendasi kepada berbagai pihak 

yang dipandang berkompeten menangani dan bertanggungjawab terhadap 

konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat. 

Model pembelajaran resolusi konflik merupakan salah satu model 

pembelajaran mengaktifkan pemahaman dan kebiasaan siswa dalam merespon 

dan memecahkan masalah serta mengambil tindakan terhadap berbagai gejala-

gejala dan permasalahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat 

dengan bersandar pada nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat dimana mereka 

hidup dan berkembang (Astari, Tegeh & Sudana, 2016) yang di landasi dari teori 

belajar yaitu teori belajar konstruktivisme.  

Dr. Thomas Gordon dalam (Campbell, L. Campbell, B., and Dickinsos, 1999) 

menjelaskan enam langkah pembelajaran resolusi komflik yang merupakan efektif 

di pakai di ruang kelas manakalah terjadi konflik, 1). Memperkenalkan pengertian 

konflik, 2). Berpikir tentang solusi yang dipakai, 3). Membahas kemungkinan 

solusi yang digunakan, 4) memilih solusi yang baik, 5). Menyusun planning untuk 

mengimplemantasikan solusi dan 6). Menerapkan, selanjutnya mereview dan 

meperbaiki solusi. Dengan enam langkah yang ditawarkan Gordon diharapkan 

dapat membuat siswa siap menghadapi konflik yang terjadi baik di sekolah 

maupun diluar sekolah.  

 

B.5 Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang studi yang  mempunyai 

objek kebijakan dan kebudayaan kewarganegaraan dengan menggunakan disiplin 

ilmu dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu 

lain yang relevan yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program 

kurikuler kewarganegaraan, aktifitas social atau structural dan kajian ilmiah 

kewarganegaran (Widiyan, Herawati, & Kardiman; 2013). 

Mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

berfungsi sebagai sarana pembinaan warga negara. Adapun misi mata pelajaran 
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ini membentuk warga negara yang baik, yakni sanggup melaksanakan hak dan 

kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan UUD 

1945 (Widiastuti, 2015) 

 

C. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan di SMA Neg 22  kelas X Makassar dengan tujuannya 

adalah untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran Resolusi Konflik dalam 

membangun sikap kewarganegaraan siswa pada mata pelajaran PKn. 

Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 2 kelas yang akan dijadikan 

sebagai sampel dengan teknik pengambilan sampel secara nonprobability 

sampling   dengan jenis pengambilan sampel Purposive sampling sehingga 

peneliti membagi sampel dalam dua kelas yaitu kelas eksperimen 25 siswa dan 

kelas  kontrol 26 siswa dengan melihat nilai KKM siswa.  

 

Tabel 01.  Jumlah Sampel 

Kelas Kelas Laki-laki Prempuan Jumlah siswa 

Eksperimen X2 13 12 25 

Kontrol X1 12 14 26 

 

Model pembelajaran Resolusi konflik merupakan cara baru terhadap guru 

untuk menjadikan pembelajaran itu menarik, berkualitas dan bermakna bagi siswa, 

seperti bagaimana merancang program pembelajaran yang berorientasi pada 

siswa, bagaimana mengelola kelas agar PBM (Pembelajaran berbasis masalah) 

berlangsung secara aktif dan intraktif, bagaimana memberikan layanan belajar, 

dan bagaimana melakukan evaluasi PBM  yang komprehensif, sehingga mampu 

mengoptimalkan keberhasilan siswa selama berlangsungnya pembelajaran. 

Karakteristik model pembelajaran ini kemampuan dan keterampilan siswa dalam 

menyikapi dan memecahkan serta mengambil tindakan terhadap berbagai 

fenomena dan masalah-masalah social budaya yang terjadi di lingkungan 

masyarakat maupun didalam sekolah dengan bersandar pada nilai-nilai sosial dan 

budaya masyarakat dimana mereka hidup dan berkembang.  

Sikap kewarganegaraan (civic disposition) sebagai komponen dasar ketiga civic 

education menunjuk pada karakter publik maupun privat yang penting bagi 



 

33 

 

pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Sikap 

kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara 

perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang 

di rumah, sekolah, komunitas dan organisasi-organisasi civil society 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

Penelitian tentang sikap kewarganegaraan siswa di tempatkan di salah satu 

Sekolah Menengah Atas yang ada di kota Makassar. Penelitian tersebut terdiri 

dari 2 kelompok siswa dengan pengambilan data yang populasinya berjumlah 180 

siswa (7 kelas), dan sampelnya berjumlah 51 orang yaitu kelas X.1 sebanyak 25 

siswa yang disebut sebagai kelas  control  dan kelas X.2 sebanyak 26 siswa adalah 

kelas eksperimen yang diberikan perlakuan yang berbeda dengan kelas X.1.  

Pokok bahasan yang diajarkan pada penelitian tersebut adalah HAM (Hak 

Asasi Manusia). Setelah masing-masing kelompok diberikan perlakuan yang 

berbeda, maka untuk meningkatkan sikap kewarganegaraan siswa pada mata 

pelajaran pendidikan kewarganegaraan khususnya pada pokok bahasan HAM. 

Pada akhir penelitian, peneliti memberikan tes kepada kedua kelompok yang 

berbentuk tes essay sebanyak 5 nomor. Tes yang diberikan kepada kedua 

kelompok sama, karena pada akhir penelitian ingin diketahui ada atau tidak 

adanya perkembangan dengan menggunakan model konvensional pada kelas 

control dan pada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

Resolusi Konflik. 

Peneliti, dua kali melakukan pengambilan data dengan tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana perbedaan pemahaman siswa sebelum dan sesudah di 

implementasikan model pembelajaran Resolusi Konflik. Pengambilan data yang 

pertama untuk kelas kontrol yaitu data yang diambil sebelum peneliti memberikan 

perlakuan atau pre-test, dengan kata lain model pembelajaran yang diterapkan 

sebelumnya masih bersifat langsung, pembelajaran konvensional. Sedangkan 

pengambilan data yang kedua untuk kelas eksperimen yaitu data yang diambil 

pada akhir penelitian, dimana setelah model pembelajaran Resoluesi Konflik 

diimplementasikan atau post-test.  
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1. Hasil Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Tabel 02 Hasil  (Pre-test) Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Statistik Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah Sampel 25 26 

Nilai Minimun 30 25 

Nilai Maksimun 65 50 

Mean 50.00 41.00 

Median 52.50 35.00 

Variansi 147,826 158,6020 

Standar Deviasi 12,158 11,833 

 

2. Hasil (Postest) Kelas Eksprimen dan Kelas Kontrol 

Tabel 03 Hasil  (Pos-test) Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Statistik Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah Sampel 25 26 

Nilai Minimun 73 55 

Nilai Maksimun 97 65 

Mean 85,68 68,63 

Median 85.00 70.00 

Variansi 61,87 55,89 

Standar Deviasi 7,876 8,986 

 

3. Uji Normalitas kelas Eksprimen 

a. Uji Normalitas kelas Eksprimen 

Berdassarkan pehitungan uji normalitas dengan menggunakan kolmogorov 

smirnov pada siswa SMA Negeri 22 Makassar, diproleh hasil data berdasarkan 

table ini; 

Perbandingan Uji  Normalitas Pretest  dab Posttest Kelas eksprimen 

Statistic pretest Postest 

x 50, 00 84, 38 

α 0,05 0,05 

N 25 26 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Resolusi 

Konflik efektif dalam pengembangan sikap kewarganegaraan siswa mata 

pelajaran PKn pada kelas X SMA Neg. 22 Makassar. 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Banyak model yang ditawarkan oleh pembelajaran yang dapat dipakai guru 

untuk meningkatkan pengembangan sikap kewarganegaraan yaitu model 

pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, dalam mengembangkan sikap 

kewarganegaraan hendaknya siswa di tuntut untuk belajar lebih giat sebagai bekal 

dalam mengembangkan diri dan menghindari sifat-sifat yang destruktif yang bisa 

merugikan diri sendiri. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Resolusi Konflik efektif dalam pengembangan sikap 

kewarganegaraan siswa mata pelajaran PKn pada kelas X SMA Neg. 22 

Makassar. 

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut dapat disarankan 1). Hendaknya model 

pembelajaran resolusi konflik perlu dimantapkan bagi guru bidang studi melalui 

seminar atau pelatihan sebagai salah satu alternative mengembangkan sikap 

kewarganegaraan, sehingga ada rasa cinta tanah air. 2). Hendaknya kepada rekan-

rekan guru PKn khususnya disarankan untuk mencoba menerapkan model ini 

kepada siswa sebagai wujud nyata dalam mengembangkan sikap 

kewarganegaraaan. 
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