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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan pengembangan nilai-nilai 

Demokrasi Pancasila, materi pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, 
strategi pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, media pengembangan 
nilai-nilai Demokrasi Pancasila, dan proses penilaian pengembangan nilai-nilai 
Demokrasi Pancasila di SMA se-Kecamatan Depok. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari 
lima guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-Kecamatan Depok, 
khususnya guru senior yang mengampu di masing-masing sekolah. Obyek 
penelitian ini berupa proses pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila  
dengan melihat tujuan pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, materi 
pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, strategi pengembangan nilai-nilai 
Demokrasi Pancasila, media pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, dan 
proses penilaian pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila.  

Tempat penelitian mengambil tempat di Sekolah Menengah Atas se-
Kecamatan Depok, yaitu SMA N 1 Depok, SMA Angkasa Adisutjipto, SMA 
Gama, SMA Kolose De Britto, SMA Kolombo Sleman dan SMA Mandala Bhakti 
yang kemudian tidak dapat dilanjutkan karena keterbatasan siswa. Metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data ialah metode wawacara dilakukan pada setiap 
guru PKn di SMA, metode dokumentasi menggunakan RPP dari setiap guru, 
metode observasi ikut dalam observasi saat guru mengajar atau masuk kelas. 
Teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, kategorisasi data, display 
data dan pengambilan kesimpulan.    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan nilai-nilai Demokrasi 
Pancasila sangat penting dengan melihat  beberapa komponen, yaitu(1)tujuan 
pengembangan agar siswa dapat mengetahui dan melakukan nilai-nilai Demokrasi 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,(2)materi pengembangan secara konseptual 
dan dilanjutkan secara fakta dalam metode pembelajaran,(3)strategi 
pengembangan lebih mengarah kepada ceramah dalam pengembangan nilai-nilai 
Demokrasi Pancasila,(4)guru lebih banyak menggunakan audio daripada membuat 
media dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila,(5)proses penilaian 
menggunakan nilai akademik dan nilai perilaku. Nilai akademik diambil dari nilai 
ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan semester sedangkan nilai 
perilaku diambil dari sikap dan tingkah laku anak saat proses pembelajaran. 
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