
 

Riska Lestari, 2015 
PENGARUH  MODEL PEMBELAJARAN PROYEK DALAM PEMBELAJARAN SOSIOLOGI TERHADAP 
PENANAMAN NILAI-NILAI TOLERANSI PADA KONSEP KELOMPOK SOSIAL DI MASYARAKAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu manusia 

disebut sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki naluri untuk hidup dengan 

orang lain, untuk kelangsungan hidupnya manusia memerlukan manusia lainnya. 

Manusia berbeda dengan makhluk lainnya, manusia tidak dapat bertahan hidup 

tanpa ada manusia lain disekitarnya, berbeda dengan hewan, seekor anak ayam 

dapat bertahan hidup tanpa induknya, dapat mencari makan sendiri, begitupun 

dengan hewan lainnya.  

Manusia oleh Tuhan tidak dikaruniai alat-alat fisik yang cukup untuk dapat 

bertahan hidup sendiri seperti hewan. Akan tetapi, manusia dikaruniai Tuhan 

dengan karunia yang lebih sempurna yaitu pikiran.   

Menurut Soekanto (2007, hlm. 100) sejak dilahirkan manusia sudah 

mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu 

dengan manusia lain dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di 

sekelilingnya.  

Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan 

tersebut, manusia menggunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Semuanya 

itu menimbulkan kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan manusia.  

Kelompok sosial merupakan gejala yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya. Sejak 

dilahirkan, seorang individu sudah termasuk ke dalam anggota kelompok sosial 

yaitu keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama kali individu saling 

mengenal dan berinteraksi sosial. Seiring dengan pertumbuhan dan 

perkembangannya, seorang individu akan bertambah keanggotannya sebagai 

anggota kelompok sosial lainnya seperti sebagai salah satu anggota rukun 

tetangga, rukun warga, umat agama, suku bangsa, atau kelompok etnik tertentu.  

Kelompok-kelompok sosial tersebut tumbuh dan berkembang dalam suatu 

masyarakat. Sehingga dalam suatu masyarakat terdapat banyak kelompok-
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kelompok sosial. Tidak hanya manusia yang dapat berhubungan dengan manusia 

lainnya, melainkan suatu kelompok pun akan berhubungan dengan kelompok 

lainnya. Hubungan yang ditimbulkan dari hubungan antarkelompok tersebut 

menghasilkan kerja sama, persaingan maupun konflik.  

Kenyataan bahwa Indonesia memiliki beraneka ragam kelompok sosial 

tidak hanya menimbulkan dampak positif melainkan dampak negatif juga pada 

perubahan kebudayaan dan kehidupan masyarakat, seperti rentan terhadap 

konflik, munculnya suatu prasangka dan stereotip dalam hubungan antarkelompok 

akan memunculkan sesuatu yang bertentangan sehingga hal tersebut memudahkan 

munculnya konflik. Tidak hanya itu, munculnya sikap etnosentrisme dalam suatu 

kelompok yaitu sikap atau pandangan yang menilai budaya lain dengan kaca mata 

budayanya sendiri, biasanya sikap etnosentrisme ini memandang bahwa budaya 

lain lebih rendah dari budayanya dan menganggap budaya sendiri lebih baik dari 

budaya lain. Hal tersebut merupakan dampak negatif dari keanekaragaman 

kelompok sosial di Indonesia.  

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Indonesia diperlukan sikap 

hidup yang dapat mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang tentram 

dan harmonis yakni dengan sikap toleransi. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mewujudkan sikap toleransi tersebut, yaitu dengan pembelajaran 

penanaman nilai-nilai toleransi, yang dilaksanakan di sekolah dengan 

menggunakan model pembelajaran yang di desain agar pembelajaran dapat 

berlangsung secara efektif. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tanggal 23 

Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, didalamnya menyebutkan bahwa 

standar kompetensi lulusan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan 

peserta didik mampu menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan 

golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya. 

Pembelajaran Sosiologi memiliki peranan penting dalam menanamkan nilai-

nilai toleransi. Pembelajaran Sosiologi dimaksudkan untuk mengembangkan 

pemahaman peserta didik akan fenomena kehidupan sehari-hari. Sebagaimana 

tujuan dari pembelajaran Sosiologi yang bersifat praktis yaitu untuk 
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mengembangkan keterampilan sikap dan perilaku siswa yang rasional dan kritis 

dalam menghadapi kemajemukan masyarakat, kebudayaan, situasi sosial serta 

berbagai masalah sosial yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Konflik yang muncul sebagai akibat dari suatu prasangka, stereotip dan 

sikap etnosentrisme dalam hubungan antarkelompok harus kita sikapi dengan 

menanamkan nilai-nilai toleransi. Nilai-nilai toleransi dapat kita tanamkan dalam 

kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran yang dapat merangsang siswa 

untuk berpartisipasi secara aktif dan kreatif, yaitu dengan model pembelajaran 

proyek.  

Menurut Budimansyah (2008, hlm. 183) dengan model ini siswa berusaha 

membentuk identitas mereka sendiri dan membina hubungan dengan masyarakat, 

sebagian besar pada masa remaja, siswa mulai bergeser pemikirannya dari berfikir 

konkret menuju berfikir abstrak, para siswa berusaha menggali nilai-nilai yang 

menurut mereka baik atau buruk, sah atau tidak sah.  

Sehingga perlu diterapkannya model pembelajaran yang dapat memberikan 

ruang kepada siswa untuk belajar dengan lingkungannya dan dapat memberikan 

pengalaman yang bermakna.  

Model pembelajaran proyek menurut Hardini dkk. (2012, hlm. 127) 

merupakan:  

Model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk 

mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. 

Pembelajran berbasis proyek adalah penggunaan proyek sebagai model 

pembelajaran. Proyek – proyek meletakkan siswa dalam sebuah peran aktif 

yaitu sebagai pemecah masalah, pengambilan keputusan, peneliti, dan 

pembuat dokumen. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk 

digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan siswa dalam 

melakukan investigasi dan memahaminya. 

 

Pembelajaran proyek memberikan banyak pengalaman kepada peserta didik, 

salah satunya peserta didik dapat mengembangkan dan mempraktikan 

keterampilan komunikasi dan kerjasama sehingga dapat menumbuhkan niali-nilai  

toleransi. Dalam pembelajaran proyek, peserta didik terdorong lebih aktif dalam 

belajar. Guru hanya sebagai fasilitator, mengevaluasi produk hasil kerja peserta 

didik yang ditampilkan dalam hasil proyek yang dikerjakan. 
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Model pembelajaran tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan 

pembelajaran yang dapat memberikan makna kepada peserta didik. Karena itu, 

kiranya model pembelajaran tersebut cocok diterapkan dalam pembelajaran 

Sosiologi, karena Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang secara 

teoritis memiliki posisi strategi dalam mengkaji dan mempelajari masalah-

masalah sosial, politik, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat dan harus 

siap dengan pemikiran kritis untuk menjawab tantangan yang ada. Sehingga 

dengan menggunakan model pembelajaran tersebut siswa dapat diarahkan untuk 

terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat 

serta dapat menumbuhkan niali-nilai toleransi sebagai hasil refleksi dari 

pengalaman belajarnya.  

Di sekolah bentuk keragaman kelompok sosial juga menimbulkan dampak 

negatif seperti bullying. Bullying sering kali terlihat sebagai bentuk-bentuk 

perilaku negatif berupa pemaksaan atau usaha menyakiti baik secara fisik maupun 

psikologis terhadap seseorang maupun kelompok yang dianggap lemah oleh 

seseorang atau sekelompok orang yang menganggap dirinya lebih kuat. Perbuatan 

tersebut sering terjadi di dalam sebuah kelompok seperti kelompok siswa di 

sekolah. 

Menurut Wiyani (2012, hlm. 14) bullying merupakan perilaku agresif dan 

negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali yang 

menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan menyakiti 

targetnya (korban) baik secara mental maupun secara fisik. 

Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 9 Bandung, praktek bullying 

masih terlihat seperti siswa mencemoh siswa lain, adanya dominasi suatu 

kelompok siswa terhadap kelompok siswa lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kurangnya internalisasi nilai-nilai toleransi pada diri siswa. Selain itu, proses 

pembelajaran kurang menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa khususnya dalam 

pembelajaran Sosiologi sehingga siswa merasa bosan dan pemahaman siswa 

mengenai materi pembelajaran tidak tercapai secara maksimal.  

Toleransi sangat perlu ditanamkan dalam diri siswa karena toleransi 

mengajarkan manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan orang lain dan 
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menumbuhkan kesadaran indahnya kebersamaan dalam masyarakat majemuk. 

Karena itu, dalam proses pembelajaran hendaknya ditanamkan nilai-niali toleransi 

pada diri siswa agar siswa menjadi masyarakat sekolah yang harmonis dan 

kompak di tengah keragaman.  

Dengan pembelajaran model proyek, siswa akan tertarik untuk memahami 

konsep yang sedang dipelajari sehingga mampu meningkatkan pemahaman 

konsep tersebut sekaligus dapat menginternalisasikan nilai karakter yang 

terkandung di dalamnya.  

Ketika nilai-nilai toleransi ditanamkan pada diri siswa melalui pembelajaran 

di sekolah dengan model pembelajaran yang di desain agar pembelajaran 

berlangsung secara efektif, diharapkan para siswa mampu memahami, 

menginternalisasikan dan menerapkan sikap hidup toleransi baik di sekolah 

maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan mereka. 

Dengan demikian untuk penelitian tersebut penulis mengangkat judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Proyek dalam Pembelajaran Sosiologi terhadap 

Penanaman Nilai-nilai Toleransi pada Konsep Kelompok Sosial di Masyarakat 

(Penelitian Kuasi Eksperimen di Kelas XI IIS SMA Negeri 9 Bandung)”.   

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat 

diidentifikasi masalah penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran proyek dalam meningkatkan pemahaman konsep kelompok sosial di 

masyarakat dan internalisasi nilai-nilai toleransi siswa pada pembelajaran 

Sosiologi di kelas XI IIS, serta untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

proyek terhadap penguasaan konsep kelompok sosial di masyarakat dan pengaruh 

model pembelajaran proyek terhadap internalisasi nilai-nilai toleransi yang akan 

diteliti, dilihat dari hasil pre tes dan post tes penguasaan konsep kelompok sosial 

di masyarakat, angket nilai-nilai toleransi dan angket aktivitas siswa dalam 

pembelajaran proyek.  
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

dirumuskan masalah penelitian yaitu apakah model pembelajaran proyek 

berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai toleransi pada konsep kelompok 

sosial di masyarakat? Agar lebih terinci masalah tersebut dijabarkan dalam 

pertanyaan penelitian sebagai berikut.  

1. Seberapa besar perbedaan penguasaan konsep kelompok sosial di masyarakat 

antara siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran proyek  

dengan siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional?  

2. Seberapa besar perbedaan internalisasi nilai-nilai toleransi antara siswa yang 

belajar konsep kelompok sosial di masyarakat dengan menggunakan model 

pembelajaran proyek dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional?  

3. Adakah pengaruh yang signifikan dari aktivitas siswa dalam pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran proyek terhadap penguasaan 

konsep kelompok sosial di masyarakat? 

4. Adakah pengaruh yang signifikan dari aktivitas siswa dalam pembelajaran 

konsep kelompok sosial di masyarakat dengan menggunakan model 

pembelajaran proyek terhadap internalisasi nilai-nilai toleransi?    

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah model pembelajaran proyek 

berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai toleransi pada konsep kelompok 

sosial di masyarakat. Adapun tujuan khususnya adalah sebagai berikut.   

1. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan penguasaan konsep kelompok 

sosial di masyarakat antara siswa yang belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran proyek dengan siswa yang belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan internalisasi nilai-nilai toleransi 

antara siswa yang belajar konsep kelompok sosial di masyarakat dengan 

menggunakan model pembelajaran proyek dengan siswa yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional. 

3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran proyek terhadap 

penguasaan konsep kelompok sosial di masyarakat. 

4. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari aktivitas siswa dalam 

pembelajaran konsep kelompok sosial di masyarakat dengan menggunakan 

model pembelajaran proyek terhadap internalisasi nilai-nilai toleransi. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya 

pengetahuan dalam khasanah pendidikan terutama pendidikan Sosiologi. 

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoretik dan praktis. Kedua manfaat 

tersebuat adalah sebagai berikut:  

1. Teoretik  

Secara teoretik penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

mungkin dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan sebagai bahan kajian 

para insan akademik terutama untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

proyek dalam pembelajaran Sosiologi terhadap penanaman nilai-nilai toleransi 

pada konsep kelompok sosial di masyarakat.  

2. Praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaaat bagi peneliti, pendidik, 

peserta didik maupun sekolah.  

a. Bagi Peneliti: 

Dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti sebagai calon pendidik 

khususnya matapelajaran Sosiologi untuk memanfaatkan model pembelajaran 

yang lebih efektif  dalam melaksanakan pembelajaran terutama dalam 

menanamkan nilai-nilai toleransi.  

b. Bagi Pendidik:  
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Diharapkan dapat bermanfaat sebagai wahana evaluasi untuk tercapainya 

pembelajaran yang efektif, terutama dalam pembelajaran Sosiologi.  

c. Bagi Peserta Didik: 

Menciptakan pembelajaran yang dapat melibatkan siswa aktif, kreatif dalam 

menghasilkan suatu karya terpilih, dan berkesan karena telah melakukan 

serangkaian proses belajar dari mengetahui, memahami diri sendiri, melakukan 

aktifitas dan belajar bekerjasama dengan rekan-rekan sehingga mampu 

meningkatkan nilai-nilai toleransi.  

d. Bagi Sekolah:  

Sebagai bahan pengembangan bagi pihak sekolah untuk lebih 

memperhatikan model pembelajaran yang digunakan pendidik dalam upaya 

melaksanakan pembelajaran yang efektif. 

  

F. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi pada penulisan skripsi ini dapat dipaparkan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Pada pembahasannya terbagi menjadi beberapa 

sub bab, yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Pada pembahasannya terbagi menjadi 

beberapa sub bab, yang meliputi: hakikat mata pelajaran Sosiologi, hakikat belajar 

dan pembelajaran Sosiologi, hakikat model pembelajaran proyek, hakikat konsep 

kelompok sosial di masyarakat, hakikat nilai-nilai toleransi, tinjauan hasil 

penelitian yang relevan, kerangka pikir dan hipotesis.   

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Pada pembahasannya terbagi 

menjadi beberapa sub bab, yang meliputi: lokasi dan waktu penelitian, populasi 

dan sampel penelitian, jenis dan desain penelitian, prosedur penelitian, variabel 

penelitian, instrumen penelitian dan pengembangan, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data.  
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada 

pembahasannya berisi mengenai lokasi penelitian, hasil penelitian serta 

pembahasan hasil penelitian.   

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Pada pembahasannya terbagi 

menjadi dua sub pembahasan yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan, yang terdiri dari kesimpulan umum dan khusus serta saran yang 

diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 


