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Kata Pengantar 

Saya bersyukur bahwa penelitian ini  sudah selesai dilaksanakan, meski 

sebenarnya  terlambat beberapa minggu karena harus  diselesaikan menunggu  

berakhinya kuliah semester ganjil 2011/2012. Pertanyaannya kemudian adalah 

mengapa harus demikian ? Penelitian ini bertumpu pada usaha untuk  memperbaiki 

dan memperbaharui proses belajar mengajar demokrasi dan HAM dengan 

menggunakan dua model pembelajaran, karena itu satu semester ini harus tuntas. 

selama ini mata kuliah Demokrasi dan HAM dilakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional (pasif), hasilnya kurang menggembirakan karena kurang 

memberi kesempatan  kepada mahasiswa untuk aktif mengeksplorasi materi kuliah – 

yang terjadi sebagian besar mahasiswa hanya apatis tidak tahu apa yang harus 

dilakukan. Untuk memperbaiki proses belajar mengajar supaya mahasiswa tergerak 

untuk aktif melakukan eksplorasi dan kajian terhadap mata kuliah Demokrasi dan 

HAM mereka dikenalkan dengan metode lain,  yakni - Model Pembelajaran Aktif-

Interaktif dan kreatif – model ini dimaksudkan agar mahasiswa aktif dalam proses 

belajar mengajar yang dilakukan dengan cara : (a). Penugasan. (b). Kerja kelompok. 

(c). Presentasi dan interaksi Kelompok. (d). Publikasi hasil kerja kelompok. 

Berdasarkan hasil penelitian ini terjadi perbaikan proses pembelajaran dari  

model pembelajaran konvensional Demokrasi dan HAM menjadi model pembelajaran 

Aktif-Interaktif dan kreatif. selanjutnya meski tidak harus mengganti   proses 

pembelajaran  konvensional menjadi pembelajaran yang aktif-interaktif dan kreatif 

yang disarankan dalam penelitian ini – keduanya dapat digunakan saling melengkapi/ 

kombinasi.  

       Malang, 10 Januari  10-1-2012 

       Peneliti 
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Abstrak 

Memperbaiki proses belajar di perguruan tinggi adalah suatu keniscayaan yang tak 
mungkin dihindari – hal ini dilakukan untuk mengikuti dinamika pembelajaran di 
masyarakat. Proses pembelajaran konvensional (metode A) mata kuliah Demokrasi 
dan HAM, yang selama ini dilakukan kurang memberi kesempatan kepada  
mahasiswa untuk aktif mencari bahan acuan, menyerap dan mencerna bahan ajar, 
mendiskusikan materi yang diajarkan dengan dosen dan sesama mahasiswa - 
kesempatan untuk merespons pelajaran memang diberikan namun  kenyataannya 
hanya sedikit mahasiswa yang responship, sementara sebagian besar hanya apatis 
tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk memperbaiki proses pembelajaran supaya 
mahasiswa tergerak untuk aktif melakukan eksplorasi dan kajian terhadap mata kuliah 
Demokrasi dan HAM mahasiswa dikenalkan dengan metode lain,  yakni - Model 
Pembelajaran Aktif-Interaktif dan kreatif (motode B) – model ini dimaksudkan agar 
mahasiswa aktif dalam proses belajar mengajar, maka dilakukan dengan cara : (a). 
Penugasan. (b). Kerja kelompok. (c). Presentasi dan interaksi Kelompok. (d). 
Publikasi hasil kerja kelompok.Berdasarkan hasil penelitian ini terjadi perbaikan 
proses pembelajaran dari  model pembelajaran konvensional Demokrasi dan HAM 
menjadi model pembelajaran Aktif-Interaktif dan kreatif.  Hal ini diketahui dari : (a). 
Hasil wawancara dengan beberapa orang mahasiswa  peserta kuliah demokrasi dan 
HAM. (b). Hasil   penilaian dosen terhadap mahasiswa jika dibandingkan antara hasil 
UTS dan UAS. Namun demikian hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa yang 
mengikuti MK Demokrasi dan HAM direkomendasikan untuk tidak hanya memakai 
salah satu dari dua metode tersebut, yang diinginkan adalah mengkombinasikan dua 
metode secara berurutan dalam dua durasi : a). Pembelajaran konvensional – awal 
kuliah hingga UTS. Pembelajaran Aktif-interaktif dan kreatif – setelah UTS hingga 
UAS  

Kata Kunci : Kombinasi, Model Pembelajaran, Perbaikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu proses pembelajaran klasik di perguruan tinggi adalah 

proses pembelajaran yang dilakukan  oleh dosen kepada mahasiswa 

dengan  model pembelajaran konvensional yakni model pembelajaran 

dimana dosen sangat dominan dalam proses belajar mengajar sementara 

mahasiswa hanya menerima apa yang disampaikan oleh dosen - prosesnya 

dosen pengampu mata kuliah  menjelaskan materi - materi mata kuliah 

setiap pertemuan sesuai dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), 

kumudian mahasiswa diberi kesempatan untuk menanyakan, menanggap 

dan mengkritisi materi yang diajarkan oleh dosen pengampu. Hal ini 

dilakukan sebagai umpan balik untuk mengetahui sejauhmana pemahaman 

mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. Namun demikian hanya sedikit 

mahasiswa yang mau merespons apa yang diajarkan oleh dosen – 

kebanyakan mahasiswa apatis dan kurang antusias untuk mendiskusikan 

lebih jauh dan lebih mendalam tentang  materi-materi yang diajarkan 

dosen tersebut. 

Proses Pembelajaran Mata kuliah Demokrasi dan HAM selama ini 

telah dilakukan dengan model pembelajaran konvensional  yakni model 

pembelajaran dimana dosen pengampu mata kuliah sangat dominan 

menjelaskan materi - materi mata kuliah Demokrasi dan HAM setiap 

pertemuan sesuai dengan materi yang tertera dalam Satuan Acara 
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Perkuliahan (SAP), kemudian mahasiswa diberi kesempatan untuk 

menanyakan, menanggap dan mengkritisi materi yang diajarkan oleh 

dosen pengampu usai dosen menjelaskan materi-materi tersebut. Namun 

demikian tidak banyak  mahasiswa yang mau merespons apa yang 

diajarkan oleh dosen tersebut – kebanyakan mahasiswa kurang antusias 

dan apatis terhadap subtansi materi yang diajarkan oleh dosen,  karena itu 

kesempatan untuk berinteraksi dengan dosen terutama mendialogkan 

tentang : tema, pengertian, konsep, teks dan konteks historis - Demokrasi 

dan HAM – menjadi  tidak begitu intens. Sehingga kesempatan untuk 

memperdalam materi hilang begitu saja - karena kebanyakan mahasiswa 

ingin dosen cepat mengakhiri kelas tanpa harus ada tanya jawab. Begitulah 

pengamatan saya terhadap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah 

Demokrasi dan HAM beberapa tahun terakhir ini. 

Karena itu, diperlukan strategi, teknik, model dan cara baru untuk 

membuat mahasiswa responship dan antusias mengikuti proses 

pembelajaran mata kuliah Demokrasi dan HAM. Cara yang dimaksud 

adalah memberi kesempatan mahasiswa untuk aktif mencari sendiri, 

mengolah, mencerna bahan ajar  dan mempresentasikan di kelas - hasil 

pembacaannya tentang demokrasi dan HAM sekaligus kemudian 

mempublikasikannya. Model pembelajaran yang dimaksud saya namakan  

model pembelajaran aktif-interaktif dan kreatif untuk mata kuliah 

Demokrasi dan HAM. 
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Model pembelajaran aktif - interaktif dan kreatif  dimaksudkan 

untuk memperbaiki proses pembelajaran konvensional yang selama ini 

dilakukan,  dimana proses ini menekankan pada - peran mahasiswa lebih 

aktif dalam mencari, menyerap dan mengolah materi kuliah. adapun 

ancangan proses pembelajaran aktif-interaktif dan kreatif adalah sebagai 

berikut : (a). Penugasan - dosen memeberikan tugas kepada mahasiswa 

untuk membuat resume dari buku atau beberapa buku tentang Demokrasi 

dan HAM . (b). Kerja Kelompok – resume atau makalah untuk presentasi 

dikerjakan  secara kelompok  3 sampai 4 orang mahasiswa yang dibuat 

disesuaikan dengan materi-materi yang ada dalam SAP (c). Presentasi dan 

interaksi kelompok - kelompok mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya kemudian masing-masing kelompok lain merespon hasil 

presentasi kelompok presenter. (d). Publikasi -  hasil presentasi dan 

interaksi dengan kelompok lain diperbaiki kemudian hasilnya di 

publikasikan di internet/Web Site Jurusan Ilmu Pemerintahan dalam 

bentuk tulisan yang menggunakan fasilitas power point. 

Kombinasi Pembelajaran - untuk kepentingan penelitian ini -  

dalam mengajarkan mata kuliah Demokrasi dan HAM pada semester 

ganjil ini durasi pengajarannya dibagi menjadi dua sesi yaitu: Sesi 

pertama, proses pembelajaran pasif Demokrasi dan HAM yang dilakukan 

awal semester sampai midle test. Sesi kedua, Proses pembejaran aktif-

interaktif dan kreatif yang dilakukan setelah midle test sampai berakhirnya 

masa kuliah semester ini. Pembagian ini dimaksudkan untuk mengetahui 
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perbedaan sekaligus juga ingin mengetahui sejauh mana respons 

mahasiswa dalam mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh dosen 

pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM. 

penelitian ini sangat penting dalam rangka untuk : (1). 

mengidentifikasi proses belajar mengajar mata kuliah Demokrasi dan 

HAM yang selama ini dilaksanakan (2). Mencari  model pembelajaran 

efektif untuk mata kuliah Demokrasi dan HAM. (3). Memperbaiki proses 

belajar mengajar  konvensional  mata kuliah Demokrasi dan HAM dengan 

model pembelajaran yang aktif-interaktif dan kreatif. Karena itu dalam 

penelitian ini  judul yang diketengahkan adalah : “ Kombinasi Proses 

Pembelajaran Konvensional Mata Kuliah Demokrasi dan HAM dengan 

Proses Pembelajaran Aktif-Interaktif dan Kreatif”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan diatas dalam 

penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut  “Bagaimana 

mengkombinasikan proses pembelajaran konvensional   mata kuliah 

Demokrasi dan HAM dengan proses pembelajaran yang aktif-interaktif 

dan kreatif”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah seperti yang 

dijabarkan diatas,  tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1).  

Mendiskripsikan upaya mengkombinasikan proses pembelajaran 

konvensional  mata kuliah   Demokrasi dan HAM dengan model 
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pembelajaran yang aktif-interaktif dan kreatif. (2). Mendiskripsikan faktor 

penghambat dan faktor pendukung dalam upaya   mengkombinasikan 

proses pembelajaran mata kuliah Demokrasi dan HAM. (3). Mengevaluasi 

proses belajar  model pembelajaran aktif-interaktif dan kreatif  pada mata 

kuliah Demokrasi dan HAM 

D. Kontribusi Penelitian.  

Kontribusi dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah untuk :  (1). Mengidentifikasi proses pembelajaran pasif 

(konvensional) mata kuliah Demokrasi dan HAM yang selama ini 

dilaksanakan. (2). Mencari format atau model pembelajaran  yang efektif 

untuk mata kuliah Demokrasi Dan HAM. (3). Memperbaiki proses 

pembelajaran  pasif (konvnsional) mata kuliah Demokrasi dan HAM 

dengan model pembelajaran aktif-interaktif dan kreatif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Proses Pembelajaran konvensional 

Proses pembelajaran adalah proses pelaksanaan belajar yang 

melibatkan pendidik, peserta didik, penggunaan metode pembejaran 

tertentu, ditopang oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, disertai 

dengan model evaluasi yang memadai untuk menghasilkan output 

pembelajaran yang baik pula. Proses pembelajaran selalu berkembang 

mengikuti perkembangan jaman, jika beberapa tahun  yang lalu proses 

belajar masih menggunakan metode klasik yakni proses belajar 

konvensional  dimana pendidik lebih mendominasi kelas dengan ceramah 

dan pengajarannya sementara peserta didik lebih banyak hanya 

mendengarkan materi yang disampaikan oleh pendidik.  

Model pembelajaran konvensional adalah proses belajar mengajar 

dimana dosen pengampu mata kuliah sangat dominan dalam menentukan 

acuan, menjelaskan materi – materi kuliah sesuai dengan SAP, sementara 

setelah dosen usai menjelaskan mahasiswa diberi kesempatan untuk 

merespons : mengkritisi, mengulas, memkomparasikan apa yang 

disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Dalam proses semacam 

ini memang mahasiswa diberi kesempatan untuk menanggap apa yang 

disampaikan oleh dosen - namun hanya sedikit mahasiswa mau merespons 

apa yang disampaikan oleh dosen - umumnya mereka pasif saja dalam 

mengikuti kuliah semua tergantung kepada dosen termasuk tugas-tugas 
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terstruktur. Seperti apa yang pernah di siratkan oleh Philip R. Wallace 

(1992: 13) Pendekatan pembelajaran dikatakan sebagai pendekatan 

pembelajaran yang konservatif/konvensional apabila mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut : 

(1). Otoritas seorang pendidik lebih diutamakan dan berperan 

sebagai contoh bagi peserta didik. (2). Perhatian kepada masing-

masing individu atau minat siswa sangat kecil. (3).Pembelajaran 

... lebih banyak dilihat sebagai persiapan akan masa depan, bukan 

sebagai peningkatan kompetensi siswa di saat ini. (4). Penekanan 

yang mendasar adalah pada bagaimana pengetahuan dapat 

diserap oleh peserta didik dan penguasaan pengetahuan 

tersebutlah yang menjadi tolok ukur keberhasilan tujuan, 

sementara pengembangan potensi peserta didik diabaikan. 

 

Menurut Ujang Sukandi (2003: 8) mendeskripsikan bahwa 

Pendekatan konvensional ditandai dengan pendidik lebih banyak 

mengajarkan tentang konsep-konsep bukan kompetensi, tujuannya adalah 

peserta didik mengetahui sesuatu bukan mampu untuk melakukan sesuatu, 

dan pada saat proses pembelajaran peserta didik lebih banyak 

mendengarkan. Di sini terlihat bahwa pendekatan konvensional yang 

dimaksud adalah proses pembelajaran yang lebih banyak didominasi 

dosennya sebagai “pen-transfer” ilmu, sementara mahasiswa lebih pasif 

sebagai “penerima” ilmu. 

Salah satu karakteristik pembelajaran konvensional adalah 

pembelajaran yang mennggunakan metode ceramah (preaching method) 

adalah sebuah metode pengajaran dengan menyampaikan informasi dan 

pengetahuan secara lisan kepada sejumlah peserta didik, yang pada 
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umumnya mengikuti secara pasif (Syah M., 2000). Metode ceramah dapat 

dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk 

menyampaikan informasi, dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan 

literatur atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli serta daya 

paham peserta didik.  

Beberapa kelemahan metode ceramah adalah : 

1. Membuat peserta didik pasif. 

2. Mengandung unsur paksaan kepada peserta didik. 

3. Mengandung sedikit daya kritis peserta didik (Daradjat, 1985). 

4. Bagi peserta didik dengan tipe belajar visual akan lebih sulit  

menerima pelajaran dibandingkan dengan peserta didik yang    

 memiliki tipe belajar audio. 

5. Sukar mengendalikan sejauh mana pemahaman belajar      

     peserta didik. 

6. Kegiatan pengajaran menjadi verbalisme. 

7. Jika terlalu lama dapat membuat jenuh (Djamarah, S.B.,  

 2000). 

Beberapa kelebihan metode ceramah adalah: 

1. Pendidik mudah menguasai kelas. 

2. Pendidik mudah menerangkan banyak bahan ajar berjumlah  

    besar. 

3. Dapat diikuti oleh peserta didik dalam jumlah besar. 

4. Mudah dilaksanakan (Djamarah, S.B., 2000). 
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Dalam penelitian ini yang dimaksud pembelajaran pasif adalah 

pembelajaran  mata    kuliah yang didominasi oleh peran dosen  dalam 

proses belajar mengajar, yang diidentifikasi sebagai berikut  :  

(1). Dosen  menjelaskan materi kuliah sesuai dengan SAP  

(2). Mahasiswa mendengarkan kemudian diberi kesempatan merespons  

penjelasan dosen.  

(3). Mahasiswa mengerjakan tugas terstruktur dari dosen. 

(4). Mahasiswa mengikuti UTS dan UAS dalam bentuk take home, ujian 

lesan atau ujian tertulis (subyektif)  

Pada fase berikutnya terjadi perbaikan proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran aktif  yaitu peserta didik diharapkan 

lebih aktif dalam merespons,   mencari sumber belajar, menbaca, 

menyerap dan mencerna  materi yang diutarakan dan diilustrasikan  oleh 

pendidik. Pembelajaran demikian itu, memberi peluang kepada peserta 

didik untuk secara aktif melakukan upaya pengayaan materi pembelajaran 

secara mandiri. Sementara pada batas-batas tertentu pendidik diharapkan 

mampu memberi acuan, memotivasi, memantau, dan mengevaluasi peserta 

baik secara individu maupun kelompok. Titik sentral pembelajaran aktif 

adalah peserta didik, karena itu upaya untuk memusatkan perhatian pada 

keaktifan peserta  didik menjadi suatu keniscacayaan dalam proses belajar 

mengajar.  

Berpegang  pada gagasan yang disampaikan oleh  Pusat Kurikulum 

Balitbang Kemendiknas (2010), berikut ini disajikan sejumlah ciri-ciri atau 
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indikator terjadinya pembelajaran aktif pada setting kelas antara lain : 

(1).Kegiatan belajar suatu kompetensi dikaitkan dengan kompetensi lain 

pada suatu mata pelajaran atau mata pelajaran lain. (2) Kegiatan belajar 

menarik minat peserta didik. (3).Kegiatan belajar terasa menggairahkan  

peserta didik. (4). Semua peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan 

belajar. (5). Mendorong peserta didik berpikir secara aktif dan kreatif. 

(6).Saling menghargai pendapat dan hasil kerja (karya) teman. (7). 

Mendorong rasa ingin tahu peserta didik untuk bertanya. (8). Mendorong 

peserta didik melakukan eksplorasi (penjelajahan). (9). Mendorong peserta 

didik mengekspresi gagasan dan perasaan secara lisan, tertulis, dalam 

bentuk gambar, produk 3 dimensi, gerak, tarian, dan / atau permainan. 

(10). Mendorong peserta didik agar tidak takut berbuat kesalahan. (11). 

Menciptakan suasana senang dalam melakukan kegiatan belajar. (12). 

Mendorong peserta didik melakukan variasi kegiatan individual (mandiri), 

pasangan, kelompok, dan / atau seluruh kelas. (13). Mendorong peserta 

didik bekerja sama guna mengembangkan keterampilan sosial. (14). 

Kegiatan belajar banyak melibatkan berbagai indera. (15). Menggunakan 

alat, bahan, atau sarana bila dituntut oleh kegiatan belajar. (16). 

Melibatkan kegiatan melakukan, seperti melakukan observasi, percobaan, 

penyelidikan, permainan peran, permainan (game). (17). Mendorong 

peserta didik melalui penghargaan, pujian, pemberian semangat. (18).Hasil 

kerja (karya) peserta didik dipajangkan. (19). Menerapkan teknik bertanya 

guna mendorong peserta didik berpikir dan melakukan kegiatan. (20). 
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Mendorong peserta didik mencari informasi, data, dan mencari jawaban 

atas pertanyaan. (21). Mendorong peserta didik menemukan sendiri. (22). 

Peserta didik pada umumnya berani bertanya secara kritis.  

Untuk dapat memenuhi seluruh ciri (indikator) di atas tentu bukan 

pekerjaan mudah, khususnya bagi mereka yang sudah terbiasa 

menggunakan pola  pembelajaran pasif (konvensional). Oleh karena itu,  

mari  kita coba mempraktekannya di kelas, mulai dari  hal yang paling 

mungkin untuk dilaksanakan. 

B. Proses Pembelajaran Aktif  Interaktif dan Kreatif  

Model pembelajaran Aktif - interaktif dan kreatif adalah salah satu 

atau pengembangan proses pembelajaran aktif. Proses belajar ini   

menekankan tiga aspek penting yang dijabarkan sebagai berikut : (a). 

upaya agar mahasiswa tidak pasif dalam mengikuti proses belajar 

mengajar mata kuliah Demokrasi dan HAM (aktif)  (b). disamping itu 

juga terjadi komunikasi timbal balik antara dosen dan kelompok-kelompok 

mahasiswa serta antara kelompok mahasiswa dengan kelompok 

mahasiswa lainnya dalam menelaah dan mengkaji bahan ajar Demokrasi 

dan HAM (interaktif)  (c). Pada konteks yang ketiga - dosen memberi 

penugasan kepada kelompok – kelompok mahasiswa untuk membuat 

makalah/resume tentang materi demokrasi dan HAM,  hasil kerja 

kelompok di presentasikan dihadapan dosen dan  kelompok – kelompok 

mahasiswa  lainnya, selanjutnya hasil presentasi diperbaiki kemudian 

dipublikasikan di web site jurusaan Ilmu Pemerintahan. (kreatif).  
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Model pembelajaran aktif-interaktif dan kreatif dioperasionalkan 

sebagai pembelajaran yang menekankan pada keaktifan mahasiswa secara 

kelompok dalam mengerjakan tugas, kemampuan presentasi dan 

kemampuan publikasikan hasil kerja kelompok – yang diidentifikasikan  

sebagai berikut :  (1). Penugasan dosen kepada mahasiswa. (2). Kerja 

Kelompok mahasiswa. (3). Presentasi dan interaksi antar kelompok 

mahasiswa. (4). Publikasi hasil kerja kelompok mahasiswa  di internet. 

C. Kombinasi Pembelajaran Konvensional dan Pembelajaran aktif-

Interaktif dan Kreatif 

Kombinasi model pembelajaran dalam konteks pengajaran mata 

kuliah demokrasi dan HAM  adalah memadukan proses pembelajaran 

konvensional secara bergantian dengan proses pembelajaran aktif-

interaktif dan kreatif yang pelaksanaan durasi pengajarannya  dibagi 

menjadi dua  yaitu : durasi pertama, awal semester sampai ujian tengah 

semester – dilakukan proses pembelajaran pasif mata kuliah Demokrasi 

dan HAM. Durasi kedua, Setelah ujian tengah semester sampai 

berakhirnya matakuliah ini -  dilakukan proses pembejaran aktif-interaktif 

dan kreatif mata kuliah demokrasi dan HAM. Dengan demikian dalam 

satu semester ada dua model pembelajaran yang digunakan hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan sekaligus juga ingin 

mengetahui sejauh mana respons dan keaktifan mahasiswa dalam 

mengikuti pelajaran mata kuliah Demokrasi dan HAM. Secara garis besar 
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dua model pembelajaran tersebut dibandingkan seperti dalam tabel 

dibawah ini : 

Tabel 1 

Perbandingan Pembelajaran Konvensional dan Pembelajaran Aktif 

Interaktif dan Kreatif Mata Kuliah Demokrasi dan HAM 

 Pembelajaran Konvensional Pembelajaran Aktif - interaktif 

dan Kreatif 

1 Dosen menjelaskan materi – 

materi kuliah seperti yang 

tercantum dalan SAP - 

mahasiswa mendengarkan 

penjelasan dosen 

Dosen Memberi tugas - Setelah 

kuliah 7 kali pertemuan dosen 

memberi tugas midle kepada 

mahasiswa membuat resume atau 

bahan diskusi 

2 Dosen selesai menjelaskan 

materi – mahasiswa diberi 

kesempatan untuk merespons 

(menanggap, mengkritisi , 

mengulas) materi yang 

dijelaskan oleh dosen 

Kerja kelompok – mahasiswa 

mengerjakan tugas secara 

berkelompok 3 sampai 4 orang 

dengan membuat resume dari 

buku tertentu yang ditulis dalam 

bentuk power point sebanyak 20 

halaman. 

3 Dosen memberi tugas 

terstruktur – mahasiswa 

mengerjakan tugas yang 

diberikan dosen 

Presentasi dan interaksi  - 

kelompok mahasiswa 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompok di depan kelas – 

sementara kelompok lain 

mengkritisi, mengulas bahkan 

mengkomparasikan dengan hasil 

kerja kelompok mereka 

4 UTS  - ujian tengah semester 

dilaksanakan dalam bentuk 

take home- mahasiswa diberi 

tugas membuat 

resume/makalah demokrasi 

dan HAM secara kelompok 

yang ditulis menggunakan 

fasilitas power point 

Publikasi – kelompok mahasiswa 

dipandu part time/dosen 

pendamping memasukkan hasil 

presentasi dan hasil perbaikan 

materi ke dalam WEB Site 

Jurusan Ilmu Pemerintahan 

`5  UAS – Memperbaiki hasil kerja 

kelompok pada waktu UTS, 

presentasi kelompok/ujian lesan, 

publikasi hasil kerja kelompok 

6 Peran dosen sangat dominan 

dalam proses belajar mengajar 

Peran mahasiswa sangat dominan 

dalam proses belajar mengajar 

Sumber : Data Skunder yang diolah 



14 
 

Karena itu dalam mengkombinasikan model pembelajaran pasif 

dengan model pembelajaran aktif-interaktif dan kreatif digambarkan 

sebagai berikut : 

 

Gambar 1 

Kombinasi Pembelajaran Konvensional dan 

Pembelajaran Aktif-Interaktif dan Kreatif 

 

                  Pembelajaran                                       Pembelajaran Aktif 

                  Konvensional                                       Interaktif & Kreatif 

 

 

 

 

 

     Awal Kuliah s/d UTS                               Usai UTS  s/d UAS 

 

 

 

 

 

 

1. Dosen mengajar –   

mahasiswa 

mendengarkan      

2. mahasiswa  

merespons-            

dosen menjawab 

3. Mahasiswa 

mengerjakan tugas 

tersetruktur 

1. Penugasan Dosen 

2. Kerja Kelompok 

3. Presentasi Kelompok    

4. Publikasi 

 

 

UTS UAS 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu 

“prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggerakkan, 

melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian (seseorang, lembaga 

masyarakat, dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

nampak”.(Nawawi, 1993 : 63). Peneliti ingin mendiskripsikan tentang 

proses pembelajaran konvensional mata kuliah Demokrasi dan HAM 

kemudian juga mendeskripsikan proses pembelajaran aktif-interaktif dan 

kreatif.  Disamping itu juga ingin membandingkan kedua proses belajar 

tersebut, karena itu dalam penelitian ini juga menggunakan studi 

komparatif “sejenis penelitian diskriptif yang ingin menjawab tentang 

sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor menyebab terjadinya 

ataupun munculnya suatu fenomena tertentu dalam jangkauan waktu 

sekarang” (Nawawi, 1985 : 63). Dalam hal ini akan dibandingkan 

beberapa hal : (1). Metode pembelajaran konvensional mata kuliah 

Demokrasi dan HAM dengan metode pembelajaran aktif-interaktif dan 

kratif mata kuliah Demokrasi dan HAM. (2). Membandingkan kelebihan 

dan kelemahan kedua model pembelajaran tersebut diatas. (3). 

mengkomparasikan  efektivitas pembelajaran kedua model tersebut. 
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B. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data : 

Dokumentasi, kuesioner, wawancara dan diskusi terbatas yang fokus 

(FGD). Teknik pertama, secara operasional berupaya mengumpulkan data 

berdasarkan pada dokumentasi mengenai : (1).  proses pembelajaran 

konvensional. (2). Proses pembelajaran aktif. (3). Proses pembelajaran 

aktif-interaktif dan kreatif. (4). Kombinasi proses pembelajaran 

konvensional dan proses pembelajaran aktif. Teknik kedua, mengedarkan 

Kuesioner dilakukan pada terakhir kuliah Demokrasi dan HAM,  Hari 

Jum’at Tanggal 6 Januari 2012. Kuesioner diedarkan dalam rangka 

menggali informasi dan mengevaluasi proses belajar aktif mata kuliah 

Demokrasi dan HAM (awal kuliah sampai midle test) dan proses belajar 

interaktif dan kreatif mata kuliah Demokrasi dan HAM (Setelah Midle 

samapai UAS). Sementara teknik kedua  (komunikasi langsung) yang akan 

digunakan adalah teknik elite interviewning (Manheim dan Rich, 

1981:134) berupa wawancara terstruktur dan tidak tersetruktur yang 

dilakukan terhadap beberapa mahasiswa  yang dianggap mengetahui dan 

mengerti tentang masalah yang dirumuskan. Instrumen yang digunakan 

sebagai panduan dalam teknik ini adalah daftar wawancara, yang berisikan 

beberapa pertanyaan yang akan menjaga dan membatasi topik wawancara. 

Taknik keempat, adalah diskusi Kelompok Yang Fokus - Diskusi 

kelompok yang fokus dilakukan dengan beberapa kelompok mahasiswa ini 

dikerjakan  dalam rangka mendapatkan informasi dan data tentang : 
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Berapa jumlah kelompok, bagaimana dan dimana mereka melakukan kerja 

kelompok, Materi apa yang didiskusikan dan  dibahas untuk menjadi 

semacam kertas kerja  kelompok. Bagaimana mereka menulis dan 

memberi ilustrasi gambar/foto terhadap makalah yang di buat. Mampukah 

mereka melakukan presentasi ini dilakukan karena beberapa kelompok 

agak segan dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok) dan bagimana 

rencana publikasi yang dilakukan terhadap kertas kerja yang dibuatnya.  

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang dianggap tahu tentang 

fenomena yang sedang kita teliti - karena itu, yang menjadi informan atau 

subyek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti 

mata kuliah Demokrasi dan HAM sebanyak 71 orang yang terdiri dari : 

angkatan 2007 sebanyak 4 orang angkatan 2008 sebanyak 49 orang, 

angkatan 2010 sebanyak 18 orang (data berdasarkan presensi). Dari 

sejumlah mahasiswa tersebut dibagi menjadi dua puluh kelompok yang 

masing-masing kelompok terdairi dari 3 s/d 4 orang. Dalam interview 

dipilih 13 orang mahasiswa yang dianggap mengerti tentang proses 

pembelajaran konvensional dan pembelajaran aktif-interaktif dan aktif. 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, 

merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menafsirkan dan 

mengintepretasikan data yang di dapat dari wawancara dan sejumlah 



18 
 

dokumen. Data yang didapat, dibuat dalam bentuk laporan deskripsi yang 

berisi narasi kualitatif, dengan tujuan mendeskripsikan fenomena proses 

pembelajaran mata kuliah Demokrasi dan HAM, biasanya analisa 

kualitatif ini meliputi tahapan reduksi data,  penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Analisis data diatas yang menggunakan analisis kualitatif 

Moleong  (2002 : 248) dilakukan dengan proses yang berjalan menurut 

Faisal (1999 : 33) sebagai berikut : 

a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan (reduksi data), 

dalam bentuk laporan yang rinci, dengan hal itu diberi kode 

agar sumber datanya dapat ditelusuri. 

b. Mengkodekan data, memberikan nilai-nilai, mengumpulkan, 

memilah-milah, mengklarifikasikan, mensintesiskan, membuat 

ikhtisar, dan membuat indeksnya. 

c. Menganalisis dan menginterpretasikan data, berfikir dengan 

jalan membuat kategori data itu mempunyai makna, mencari 

dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, serta membuat 

temuan-temuan umum. 

 

Pada akhirnya proses analisa data kualitatif dilakukan dalam tiga 

tahapan :  induksi – interpretasi – konseptualisasi,  Hamidi (2004 :37) 

proses ini  jelaskan sebagai berikut : 

a. Data atau informasi yang diperoleh dikumpulkan dan kemudian 

diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok atau pengelompokan 

data (induksi) 

b. Data-data tersebut kemudian dianalisa dan diinterpretasikan 

untuk ditarik kesimpulan atas masalah yang diteliti (interpretasi) 

c. Membuat kesimpulan terhadap hasil analisa berkenaan dengan 

judul penelitian berdasarkan data yang diperoleh (konseptualisasi) 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

             Dalam mengurai pembahasan hasil penelitian ini dijabarkan dalam 4 

sub bagian yakni : (1) Pelaksanaan  pembelajaran Konvensional (2). 

Pelaksanaan  Pembelajaran Aktif - interaktif dan kreatif. (3). Kendala 

Pelaksanaan pembelajaran Aktif - Interaktif dan kreatif. (4). Evaluasi 

Pelaksanaan pembelajaran Konvensional dan Pembelajaran Aktif-Interaktif 

dan Kreatif. 

A. Pelaksanaan Pembelajaran Konvensional 

Pelaksanaan pembelajaran konvensional dilakukan awal 

perkuliahan sampai ujian tengah semester. Dalam konteks ini dijelaskan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Kontrak Belajar 

Setiap kali pertemuan pertama dengan mahasiswa dalam proses 

belajar mengajar ditekankan adanya : a). kontrak belajar yang mengatur 

tentang adanya hak dan kewajiban mahasiswa serta dosen. Dalam kontrak 

belajar ini disepakati tentang : SAP, Buku pegangan mata kuliah 

Demokrasi dan HAM, tingkat kehadiran yang dibolehkan bagi mahasiswa 

mengikuti UTS/UAS, serta kedisiplinan mahasiswa mengikuti kuliah. b). 

Tugas terstrutur dan evaluasi belajar dan penilaian terhadap mahasiswa 

melalui UTS/UAS.  c). SAP sudah disampaikan, diulas dan  dibagikan 

kepada mahasiswa untuk dijadikan pedoman dan pegangan mereka dalam 
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mengikuri mata kuliah Demokrasi dan HAM, namun demikian tidak 

banyak mahasiswa yang peduli dan responship terhadap maksud diberikan 

SAP tersebut untuk dipelajari lebih lanjut. 

2. Keaktifan Mahasiswa 

Mata kuliah Demokrasi dan HAM semester ini dikuti  oleh sekitar 

71 mahasiswa seperti yang tercantum dalam presensi, setiap kali proses 

belajar mengajar usai dosen menyampaikan materi kuliah – 15 menit 

sebelum kelas di bubarkan mahasiswa diberi kesempatan untuk merespons 

: menanggapi, mengulas mengkritisi  materi  yang disampaikan oleh dosen 

hal ini dilakukan dalam rangka agar mahasiswa lebih mendalami materi 

yang diajarkan dan mencoba untuk mengeksersais apa yang disampaikan 

oleh dosen. Namun demikian seperti saya tulis di depan ternyata hanya 

satu dua orang saja yang berani angkat bicara untuk meminta penjelasan 

atas beberapa persoalan yang disampaikan oleh dosen pengampu mata 

kuliah Demokrasi dan HAM. Sementara yang lain hanya puas dengan 

mendengarkan dan mencatat apa yang perlu di catat. 

Fenomena semacam ini adalah gejala lama, rutin dan sepertinya 

sudah given, karena itu - mungkinkah ini gejala mahasiswa apatis yang 

kurang antusias dalam mengikuti kuliah – tentu  hal ini bisa dijadikan 

sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Respons satu dua mahasiswa dalam 

mengikuti kuliah yang lebih banyak adalah question-bukan mengkritisi 

apalagi mengulas ini pertanda bahwa mahasiswa untuk sebagian besar 

kurang banyak membaca terutama seperti apa yang di acu dalam satuan 
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acara perkualiahan, karena mereka tidak banyak yang mengkritisi bahkan 

mengulas materi yang disampaikan dosen. Karena itu harus ada upaya 

untuk memotivasi mereka dengan cara dan metode pembelajaran yang 

lain. 

3. Tingkat kehadiran 

Mata kuliah Demokrasi dan HAM semester ini dikuti  oleh sekitar 

71 orang mahasiswa seperti yang tertera di presensi, karena 2 SKS maka 

durasi kuliah selama 100 menit pada hari Jum’at jam ke 4,5 (jam 09.30 s/d 

11.10), di ruang 604. Dilihat dari karakteristik tersebut mata kuliah ini 

agak kritis dalam durasi kuliah karena usai kuliah mendekati waktu sholat 

Jum’at karena itu terkesan agak tergesa-gesa. Dari pantauan di presensi 

tingkat kehadiran mahasiswa dalam mengikuti kuliah sebagai berikut :  

Tabel 2 

Tingkat Kehadiran Mahasiswa sebelum UTS 

Dalam Mengikuti MK Demokrasi & HAM 

Semester Ganjil 2011/2012 

 

Tanggal 23/9 30/9 14/10 21/10 28/10 04/11 

Peserta Mk 71 71 71 71 71 71 

hadir 64 58 64 58 40 63 

Absen 7 12 7 12 21 8 

Tingkat 

kehadiran (%) 

90 82 90 82 56 89 

 

Sumber : Data skunder yang diolah 
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Dari tabel diatas diketahui hal-hal sebagai berikut : (a). Dosen 

tidak hadir mengajar sekali karena ada tugas lain pada tanggal 7 Otober 

2011 dan tidak tergantikan. (b). tingkat kehadiran mahasiswa tertinggi 

mencapai sebesar 90% terendah mencapai sebesar 56%. (c). Rata-rata 

tingkat kehadiran mahasiswa sebesar 81,5%. Dari data tersebut diatas  

dilihat dari tingkat prosentase kehadiran mahasiswa - dari awal kuliah 

sampai ujian tengah semester masih dikategorikan baik dalam mengikuti 

mata kuliah demokrasi dan HAM. (Presensi Terlampir) 

4. Tugas Terstruktur 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi-

materi mata kuliah demokrasi dan HAM yang telah diajarkan – pengampu 

mata kuliah dapat melakukan ujian/tugas terstruktur, mekanismenya 

sebagai berikut:  (a). Setiap tiga kali pertemuan dosen memberikan 

tugas/menyuruh mahasiswa untuk menjawab pertanyaan secara tertulis. 

(b). Materi pertanyaan berasal dari materi-materi yang telah diajarkan atau 

studi kasus yang menopang konsep-teori tentang demokrasi dan HAM. (c). 

Durasi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas terstruktur setengah 

jam sebelum kuliah  berakhir. (d). Dalam penilaian konvensional tugas 

terstruktur adalah bagian dari komponen penilaian secara keseluruhan. 

Tugas terstruktur  dapat dipakai untuk mengingatkan kembali 

mahasiswa tentang materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen 

pengampu mata kuliah demokrasi dan HAM pada minggu-minggu 
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sebelumnya. Tugas terstruktur ini dilaksanakan  sebanyak empat kali yakni 

sebelum midle test sebanyak dua kali dan setelah midle test sebanyak dua 

kali juga. Dengan adanya tugas terstruktur ini daya ingat mahasiswa 

tentang pelajaran Demokrasi dan HAM selalu diingatkan. 

5. Ujian Tengah Semester dan Hasil ujiuan Tengah semester 

Tanggal 4 Oktober 2011 usai kuliah yang ke VII berakhir, dosen 

mengumumkan kepada mahasiswa untuk mengerjakan tugas ujian tengah 

semester – take home - dengan ketentuan sebagai berikut : (a). Mahasiswa 

ditugasi membuat kelompok – setiap kelompok terdiri dari 3 s/d 4 orang 

mahasiswa. (b). Masing-masing kelompok membuat materi presentasi 

yang buat dalam bentuk dan fasilitas power point sebanyak kurang lebih 

20 lembar, materi presentasi tersebut disesuaikan dengan materi-materi 

yang ada dalam Satuan Acara perkuliahan (SAP). (3). Materi presentasi 

merupakan resume dari buku/beberapa buku Demokrasi dan HAM. (4). 

Materi presentasi dikumpulkan saat ujian tengah semester (UTS) sesuai 

jadwal ujian Mata kuliah Demokrasi dan HAM.  

Kompetensi yang diinginkan dari tugas midle test tersebut adalah : 

(1). Mahasiswa mampu membuat kelompok belajar/diskusi. (2). 

Mahasiswa mampu melakukan kerjasama. (3). Secara kelompok 

mahasiswa mampu membuat materi presentasi materi Demokrasi dan 

HAM. Dari hasil penugasan tersebut diperoleh hasil penilaian   sebagai 

berikut : 



24 
 

Tabel 3 

Hasil Penilaian Ujian tengah semester berdasarkan Penugasan dosen 

Nilai 

Huruf 

Nilai 

Angka 

Frekuensi Prosentase 

(%) 

Kompetensi 

A 80 - 75 0 0 Sangat mampu sekali 

membuat kelompok, Sangat 

mampu sekali melakukan 

kerja kelompok , materi 

sangat sesuai sekali dengan 

instruksi 

B+ 74 - 70 41 57,7 Sangat mampu membuat 

kelompok, sangat mampu 

melakukan kerja kelompok , 

materi sangat sesuai dengan 

instruksi 

B 69 - 65 11 15,5 Mampu membuat kelompok, 

mampu melakukan kerja 

kelompok , materi sesuai 

dengan instruksi 

C+ 64  - 60 12 16,9 Cukup mampu sekali 

membuat kelompok, cukup 

mampu sekali melakukan 

kerja kelompok , materi 

cukup sesuai sekali dengan 

instruksi 

C 59 -  50 0 0 Cukup mampu membuat 

kelompok, cukup mampu 

melakukan kerja kelompok , 

materi cukup sesuai dengan 

instruksi 

D 49 -  20 3 4,23 Kurang mampu membuat 

kelompok, kurang mampu 

melakukan kerja kelompok , 

materi kurang sesuai dengan 

instruksi 

E 19  -   0 4 5,63 Tidak mampu membuat 

kelompok,Tidak mampu 

melakukan kerja kelompok , 

materi tidak sesuai dengan 

instruksi 

 Jumlah 71 100  

Sumber : data skunder yang diolah 
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Dari tabel diatas dapat didiskripsikan sebagi berikut : (a). 57,7% 

mahasiswa peserta mata kuliah Demokrasi dan HAM sangat mampu 

mengerjakan pekerjaan ujian tengah semester dengan kategori  sangat baik. 

(b). 15,5% mahasiswa peserta mata kuliah Demokrasi dan HAM mampu 

menyelesaikan pekerjaan ujian tengah semester dengan baik. (c). 16,9% 

mahasiswa peserta mata kuliah Demokrasi dan HAM cukup mampu sekali 

menyelesaikan pekerjaan ujian tengah semester. Sementara yang 4,23% dan 

5,63% kurang dan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan ujian tengah 

semester. Dengan demikian berdasarkan data tersebut diatas disimpulkan 

bahwa sebagian besar  (57,7%) mahasiswa peserta mata kuliah demokrasi dan 

HAM sangat mampu sekali mengerjakan tugas UTS. Hannya kurang dari 10% 

mahasiswa yang kurang dan tidak mampu mengerjakan tugas UTS mata 

kuliah demokrasi dan HAM. 

Namun demikian disini perlu ditegaskan bahwa ujian tengah semester 

mata kuliah Demokrasi dan HAM, seperti model diatas diterapkan baru 

semester ini (percobaan), biasanya menggunakaan ujian model konvensional 

yakni : test subyektif, take home : membuat makalah atau test lesan. 

B. Pelaksanaan Pembelajaran Aktif - Interaktif dan kreatif 

    Seperti yang diuraikan didepan bahwa pembelajaran Aktif-interktif dan 

kreatif di tekankan pada usaha mandiri mahasiswa/kelompok mahasiswa 

untuk mencari sumber baca, menelaah dan mencerna sumber baca dan 
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kemudian mempresentasikan yang dimulai dari proses : Penugasan, kerja 

kelompok, presentasi dan publikasi. 

1. Penugasan 

    Setelah mengikuti mata kulih Demokrasi dan HAM selama 7 kali 

pertemuan mahasiswa diberi tugas oleh dosen  untuk mengerjakan pekerjaan 

membuat tugas midle test sebagai berikut : (a). Membentuk kelompok terdiri 

dari 3 sampai 4 orang. (b). Setiap kelompok membuat resume/materi diskusi 

dalam bentuk power point sebanyak 20 lembar. (c). Setiap materi yang dibuat 

oleh kelompok disesuaikan dengan materi-materi yang ada di Satuan Acara 

Perkuliahan (SAP). (d). Dikumpulkan sesuai Jadwal Ujian Tengah semester. 

Karena dikaitkan dengan tugas midle test  mahasiswa mau tidak mau 

harus membuat kelompok dan mengerjakan pekerjaan tersebut secara 

kelompok. Dari penugasan tersebut diketahui kategori kelompok mahasiswa  

sebagai berikut : 

(a). Mahasiswa mampu membentuk kelompok, mengerjakan pekerjaan secara 

berkelompok dan menyesuaikan tugas dengan materi SAP Demokrasi dan 

HAM. 

(b). Mahasiswa kurang mampu membuat kelompok, kurang bisa mengerjakan 

pekerjaan secara kelompok, dan mengerjakan pekerjaan kurang sesuai 

dengan SAP demokrasi dan HAM. 
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(c). Mahasiswa tidak mampu membuat kelompok, tidak bisa mengerjakan 

pekerjaan secara berkelompok, dan pekerjaan tidak sesuai dengan 

SAP Demokrasi dan HAM. 

Mahasiswa yang kurang dan tidak mampu mengerjakan tugas 

kelompok umumnya adalah mereka yang kurang perhatian terhadap tugas 

midle test (absen dan mereka yang hanya mengandalkan midle test model 

subyektif). Jika di diskripsikan mereka yang mengerjakan tugas midle  

adalah sebagai berikut :: (a). 57,7% mahasiswa peserta mata kuliah 

Demokrasi dan HAM sangat mampu mengerjakan pekerjaan ujian tengah 

semester dengan kategori  sangat baik. (b). 15,5% mahasiswa peserta mata 

kuliah Demokrasi dan HAM mampu menyelesaikan pekerjaan ujian 

tengah semester dengan baik. (c). 16,9% mahasiswa peserta mata kuliah 

Demokrasi dan HAM cukup mampu sekali menyelesaikan pekerjaan ujian 

tengah semester. Sementara yang 4,23% dan 5,63% kurang dan tidak 

mampu menyelesaikan pekerjaan ujian tengah semester. 

Dilihat dari prosentase diatas maka tugas midle  materi demokrasi 

dan HAM  untuk keseluruhan perlu ditingkatkan, karena itu dilakukan 

perbaikan-perbaikan agar supaya prosentase yang mengerjakan pekerjaan 

yang kurang sesuai dan tidak sesuai dengan instruksi diminimalisir sampai 

batas 10% atau lebih kecil, caranya dengan memberi kesempatan 

memperbaiki kelompok dan mengerjakan tugas secara kelompok serta 

memperbaiki tugas midle tes tersebut. 
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 Misi pembelajaran ini adalah belajar aktif - interaktif dan kreatif 

karena itu secara berkelanjutan tugas midle ini harus diperbaiki oleh 

kelompok mahasiswa untuk kemudian dipresentasikan dan di publikasikan 

di internet/ Web.site jurusan IP (Pemerintahan.umm.ac.id). Karena itu  

perbaikan tugas mahasiswa harus dikerjakan secara cermat tidak sekedar 

di buat untuk hanya tugas mata kuliah namun lebih dari itu nantinya bisa 

diakses oleh siapapun yang membutuhkan materi tentang Demokrasi dan 

HAM. 

 

Mahasiswa Tekun mengerjakan tugas 

2. Kerja Kelompok 

Kerja kelompok adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-

sama oleh 3 sampai 4 orang, pekerjaan demikian dimaksudkan agar 

mahasiswa secara kelompok aktif dalam hal-hal sebagai berikut : 
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(a). Mencari bahan berupa buku bacaan, jurnal dan bahan dari internet 

berkenaan dengan materi demokrasi dan HAM. 

(b). Menyesuaikan dengan SAP Demokrasi dan HAM, maksudnya agar 

resume atau materi presentasi  yang dikerjakan secara kelompok tidak 

keluar dari bahan yang ajarkan  dalam  Satuan acara perkuliahan. 

(c).  Mendiskusikan materi presentasi. Kelompok mahasiswa yang terdiri 3 

sampai 4 orang mendiskusikan materi presentasi yang dibuat 

disesuaikan dengan instruksi yang diberikan oleh dosen pengampu 

mata kuliah. 

(d). Mentransfer data hasil diskusi dan resume ke dalam tulisan bentuk 

power point untuk memudahkan digunakan presentassi. 

(e).  Mengedit materi, agar lebih cermat - materi di edit dan diberi ilustrasi 

gambar atau foto yang sesuai dengan maksud dari setiap pointer-

pointer dalam tugas. 

(f). Print materi dan digandakan untuk anggota kelompok dan tugas bagi 

dosen. 

Dari keseluruhan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah 

demokrasi dan HAM dari pantauan dosen pengampu sejumlah 80% 

mampu mengerjakan tugas secara kreatif berkelompok sementara yang 

20% tidak begitu peduli terhadap tugas kelompok ini. 
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Kelompok yang lengkap : ini contoh kelompok yang lengkap dalam 

presentasi dan kerja kelompok 

 

Dari proses kerja kelompok memungkinkan terjadi perbaikan 

perbaikan sebagai berikut : 

(a). Perbaikan kelompok 

Hasil wawancara  dan pencermatan dosen pengampu mata kuliah 

demokrasi dan HAM terhadap kelompok-kelompok mahasiswa ternyata 

tidak mudah membentuk kelompok, karena membentuk kelompok berarti 

menyatukan beberapa individu  yang memiliki “semacam kesamaan visi”, 

dan memiliki kesamaan-kesamaan lainnya dan padu. Dalam mengerjakan 

tugas kelompok ini ditekankan tentang kepastian jumlah kelompok yakni 

tiga sampai empat orang, karena itu hasil dari tugas yang dilakukan kepada 

mahasiswa pada waktu midle test diketahui hal-hal sebagai berikut : (a). 

Tidak mengerjakan pekerjaan midle (tidak memiliki kelompok) 8%. (b). 
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Mengerjakan sendiri 5%. (c). Titip nama (diketahui dari tulisan tangan di 

daftar kelompok) 10%. (d). Mengerjakan tugas satu kelompok 2 orang 6%. 

Dari empat kategori inilah misi pembelajaran ini dilakukan untuk 

memperbaiki kepastias jumlah kelompok. 

  

Tidak Lengkap : Ini contoh kelompok yang tidak lengkap baik dalam 

presentasi maupun dalam kerja kelompok 

 

(b). Perbaikan Kerja Kelompok. 

Sebagian besar mahasiswa dalam mengerjakan pekerjaan ini 

dilakukan dengan cara sendirian sementara yang lain hanya titip nama, 

dengan adanya hasil midle test ini maka diharapkan ada perbaikan kerja 

kelompok - hal ini bisa dilakukan dengan cara : (a). Interview kelompok. 

(b). Kerja kelompok dikelas untuk memperbaiki hasil midle test. (c). 

Presentasi hasil kerja kelompok. (d). Memasukkan secara kelompok  
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materi diskusi ke WEB IP. Dari ke empat kategori itulah diketahui 

bagaimana mahasiswa melakukan upaya perbaikan terhadap kerja 

kelompok. 

 

Interview Kelompok : Untuk mengetahui hasil kerja kelompok dilakukan 

interview dan mencermati hasil kerja kelompok waktu midle test, hasil 

kerja kelompok yang dipresentasikan  dan hasil kerja kelompok yang 

dipublikasikan. 

 

(c). Perbaikan isi dan bentuk Materi. 

Untuk mengetahui perbaikan isi dan bentuk materi yang dikerjakan 

oleh kelompok-kelompok mahasiswa kita bisa membandingkan hasil 

pekerjaan mereka pada waktu midle test (hard copy) dengan hasil yang 

digunakan dalam presentasi serta juga materi yang digunakan dalam 

publikasi. Dari ketiga materi inilah kita bisa membandingkan apakah 
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setiap fase ada perbaikan apakah setiap fase dikerjakan secara kelompok 

atau tidak.  

3. Presentasi dan interaksi. 

Hasil pekerjaan kelompok mahasiswa setelah diperbaiki dan di edit 

berupa  tulisan berbentuk power point sebanyak kurang lebih 20 halaman 

dipresentasikan di depan kelas. Presentasi demikian memungkinkan terjadi 

hal-hal sebagai berikut : 

(a). Presentasi kelompok, Di depan kelas kelompok mahasiswa harus 

mampu menjelaskan materi presentasi yang dibuatnya dihadapan 

dosen dan  mahasiswa yang lain.  

 

Presentasi Kelompok : Kelompok mahasiswa ini melakukan presentasi 

dihadapan dosen dan Kelompok mahasiswa yang lain. 
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(b). Kelompok lain  satu persatu di haruskan merespons dengan : 

mengkritisi, meminta penjelasan dan bahkan melakukan upaya 

komparasi terhadap materi tersebut. 

(c). Terjadi interaksi antara kelompok mahasiswa penyaji materi  dengan 

kelompok-kelompok mahasiswa yang lain berkenaan dengan materi 

presentasi yang dibuat : Kelompok - menjelaskan, memaparkan, 

mengupas materi sementara mahasiswa kelompok yang lain 

merespons : mengkritisi, meminta penjelasan dan bahkan melakukan 

upaya komparasi terhadap materi presentasi tersebut. 

 

Aktif – Interaktif : Usai kelompok mahasiswa  menyampaikan materi  

presentasi selanjutnya direspons oleh kelompok lain dengan mengulas, 

mengkritisi dan membanding materi yang disampaikan oleh kelompok 

presenter. 
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(d). Dosen pengampu berfungsi sebagai moderator yang menjadi : 

penengah, pengarah dan bahkan terakhir dosen mengulas materi yang 

didiskusikaan. 

 

Materi presentasi : Tampilan materi demokrasi dan HAM Di LCD  

Karena itu dalam presentasi hasil kerja kelompok terjadi interaksi 

yang intens  antara kelompok-kelompok mahasiswa peserta mata kuliah 

Demokrasi dan HAM dengan kelompok yang membuat materi diskusi 

yang dipandu oleh dosen pengampu. Interaksi yang demikian 

memungkinkan mahasiswa untuk lebih mendalami materi yang disajikan 

juga terjadi sharing materi. Dari 20 kelompok mahasiswa yang mengikuti 

MK Demokrasi dan HAM hanya sepuluh kelompok yang melakukan 

presentasi di depan kelas sementara yang sepuluh kelompok melakukan 

presentasi dihadapan dosen (tes lesan). 
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Diskusi Kelompok Fokus : Kelompok mahasiswa bersama dosen 

pengampu mendiskusikan materi kuliah, tugas kelompok, presentasi dan 

publikasi. 

 

4. Publikasi di WEB Jurusan Ilmu Pemerintahan 

Tugas yang dikerjakan oleh kelompok mahasiswa setelah 

dipresentasikan - diperbaiki kembali dengan memperhatikan : (a). 

masukan-masukan dari kelompok lain. (b). Masukan dari dosen pengampu 

mata kuliah. Perbaikan bisa berkenaan dengan : (a). subtansi dan esensi 

materi sesuai dengan SAP Demokrasi dan HAM, (b). Penulisan, edit 

materi  yang di pergunakan dalam bentuk power point. (c). Ilustrasi  dan  

gambar/foto yang digunakan dalam power point. Karena akan 

dipublikasikan maka pekerjaan mahasiswa tersebut harus cermat, teliti dan 

tidak mengandung duplikasi atau hanya sekedar copy paste dari tulisan 

orang lain. 
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TAMPILAN TUGAS MAHASISWA YANG DI APLOUD  

DI WEBSITE ILMU PEMERINTAHAN 

pemerintahan.umm.ac.id 

 

 

Publikasi : Tampilan tugas Mahasiswa di web site pemerintahan 

Pekerjaan publikasi ini dilakukan dengan melibatkan kelompok 

mahasiswa dipandu oleh mahasiswa part time/dosen pendamping dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: (a). Kelompok mahasiswa menyediakan 

shoft copy materi Publikasi hasil presentasi dan diskusi yang telah 

diperbaiki dalam bentuk tulisan power point. (b). Mahasiswa part 

time/dosen pendamping memandu kelompok mahasiswa cara memasukkan 

data ke WEB site Jurusan ilmu Pemerintahan. (c). Materi publikasi yang 

masuk ke Web IP di rubah dalam bentuk PDF agar tidak mudah di rubah 

isi dan bentuknya dari akses luar. (d). Namun demikian tujuan dari 

publikasi ini ditekankan supaya materi bisa diakses oleh pihak lain - yang 
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membutuhkan materi Demokrasi dan HAM. (e). Pendampingan dilakukan 

oleh dosen dalam memasukkan materi presentasi kedalam web site ilmu 

pemerintahan, karena sebetulnya web ini sangat rahasia/tidak semua orang 

termasuk mahasiswa boleh memasukkan informasi ke web site jurusan. 

 

 

Tampilan muka : Contoh tampilan muka hasil presentasi kelompok 

mahasiswa yang dimasukkan dalam web site jurusan Ilmu pemerintahan 

dengan menggunakan fasilitas PDF. 

Output publikasi, jika ada dua puluh kelompok mahasiswa - 

masing masing membuat materi Demokrasi dan HAM  dalam bentuk 

power point sebanyak kurang lebih dua puluh halaman maka di WEB Site 

IP ada materi tentang Demokrasi dan HAM sebanyak 400 halaman dalam 
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berbagai variasi materi yang bisa diakses untuk mereka yang memerlukan 

materi ini. Seperti contoh dibawah ini : 

Demokrasi dan HAM

Oleh :
Nurhasanah 201010050311039
Rahayu Dwi W. 201010050311030
Muchammad Mashuri 201010050311013

 

Tampilan Depan : ini contoh tampilan depan materi publikasi yang belum 

di masukkan dalam fasilitas PDF 

  

Input Data : Kelompok Mahasiswa memasukkan hasil kerja kelompok 

yang sudah di presentasikan dan diperbaiki ke dalam Web site Jurusan 

Ilmu Pemerintahan (Pemerintahan. umm.ac.id) 
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C. Kendala Pelaksanaan Pembelajaran Aktif-Interaktif dan Kreatif 

Hasil interview dengan beberapa mahasiswa pelaksanaan 

pembelajaran interaktif dan kreatif  menghadapi kendala sebagai berikut : 

1. Ainun Zaki Amalia mengatakan : “kesulitan yang dihadapi dalam 

tugas kelompok adalah pada saat mencari referensi-referensi pada 

buku yang mengacu pada SAP”. 

2. Wahyuddin Al-Arasy mengatakan :”Kesulitan dalam mengerjakan 

tugas adalah menyesuaikan pendapat atau pandangan terhadap suatu 

masalah dengan teman sekelompok, artinya masing-masing orang 

memiliki pandangan yang berbeda-beda, kemudian masalah 

selanjutnya adalah presentasi, karena kebanyakan teman-teman hilang 

mental dalam berhadapan dengan khalayak ramai”. 

3. Latiful Arif mengatakan :”kesulitan dalam melaksanakan penugasan 

adalah mencari bahan dan dalam publikasi karena kami   dalam 

internet masih kurang fasih”. 

4. Prima Oktaviana mengatakan :’Kesulitan menyatukan waktu antar 

anggota kelompok, pembagian tugas yang kurang adil dimana dalam 

satu kelompok ada seorang yang kerja sangat serius tapi ada juga 

seorang yang kerja asal jadi, dalam presentasi hanya orang-orang yang 

biasanya bicara saja yang disuruh presentasi akan tetapi orang-orang 

yang pasif tetap pasif”. 

5. Noveliawati Candra mengatakan :’kendala yang dihadapi adalah 

kesulitan dalam menyesuaikan tema tugas take home yang diberikan 
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dosen yang sesuai dengan SAP dengan buku yang jadi sumber 

referensi”. 

6. Triwi Alfia mengatakan :”kendala yang dihadapi  dalam mengerjakan 

tugas kelompok ini saya mengalami kesulitan, bukan kesulitan dari 

tugas itu sendiri, namun kesulitan datang dari individu kelompok yang 

kurang sadar dan sensitif atas tugas yang diembankan, sehingga tugas 

yang seharusnya dikerjakan secara kelompok menjadi tugas yang 

dikerjakan secara individu. 

7. Muhammad Dita Sakti Ananda mengatakan :”menurut saya 

kesulitannya yaitu “miscommunication” antar sesama 

teman/mahasiswa ...yaitu ketidakpastian/ketidak mengertian di 

individu tersebut ketika akan melakukan sesuatu”. 

8. Ria Talpiati Latuconsina mengatakan :”kurang kompaknya kelompok 

dalam menentukan waktu kerja, referensi yang didapatkan sedikit, dan 

kehadiran kelompok dalam presentasi tidak bisa diprediksi 

kehadirannya”. 

9. Rizki Karimi Abi Yunus Efendi mengatakan : “kendala yang dihadapi 

adalah kesulitan mencari bahan dan mencari kelompok”. 

10. Rahayu Dwi Wandira : “kendala yang dihadapi adalah kesulitan dalam 

mencari bahan tugas”. 

Dari pendapat sepuluh orang mahasiswa yang mengikuti mata 

kuliah Demokrasi dan HAM, kendala yang dihadapi dalam mengikuti 

pembelajaran aktif-interaktif dan kreatif adalah cukup variatif antara lain : 



42 
 

Kesulitan membentuk kelompok, Kesulitan melakukan kerja kelompok, 

kesulitan mencari referensi tugas sesuai dengan SAP, kesulitan 

menentukan tema kerja kelompok, hambatan melakukan presentasi dan 

melakukan publikasi. Namun demikian dengan selesainya tugas-tugas 

tersebut mahasiswa telah mampu melaksanakan pembelajaran aktif-

interaktif dan kreatif dengan baik hal ini dibuktikan dengan kemampuan 

menyelesaikan tugas kelompok, presentasi dan publikasi, lebih lanjut 

tentang tugas mahasiswa ini bisa dilihat di web site jurusan ilmu 

pemerintahan. 

D. Penilaian Pelasanaan Pembelajaran Konvensional dan Pembelajaran Aktif 

-Interaktif dan kreatif 

Jika dibandingkan antara pelaksanaan pembelajaran konvensional 

dan pelaksanaan pembelajaraan aktif-interaktif dan kreatif mata kuliah 

demokrasi dan HAM mana yang lebih baik dan lebih  menarik menurut 

mahasiswa -  hal ini bisa diketahui dari komentar “apa kata mahasiswa” 

berikut ini :  

Apa kata mahasiswa tentang pembelajaran konvensional dan 

pembelajaran aktif-interaktif dan kreatif : 

(1) Wahyuddin Al-Arasy mengatakan :”antara pembelajaran pasif dan 

pembelajaran aktif-interaktif dan kreatif yang paling baik adalah 

pembelajaran yang kedua alasannya dalam proses pembelajaran aktif 

mahasiswa dituntut lebih aktif dalam mengikuti perkuliahan baik 
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dengan cara bertanya, menjawab atau memberikan saran yang lebih 

kreatif ...Mahasiswa juga harus lebih interaktif dan aktif dengan cara 

kerjasama yang baik dalam mengerjakan tugas kelompok, dan tidak 

mengerjakan tugas sendiri-sendiri (individual)”. 

(2) Nurhasanah menilai :”Saya menganggap bahwa pembelajaran dengan 

sistem aktif-interaktif dan kratif mampu membentuk pola pikir 

mahasiswa untuk lebih mandiri dan tidak terpaku pada kemampuan 

dosen. Dengan pembelajaran aktif-interaktif dan kreatif akan 

menciptakan mahasiswa yang lebih pintar dan cerdas daripada dosen. 

(3) Latiful Arif menilai :’proses pembelajaran aktif-interaktif dan kreatif 

lebih baik karena kita dituntut punya modal bahan sebelum berangkat 

kuliah dan kita bisa mengembangkan potensi diri kita dengan 

interaktif, serta dengan kreatif juga bisa menyalurkan ide-ide kita dan 

mencari bahan sendiri... sementara dosen sebagai supervisor, pengamat 

dan pengawas saja”. 

(4) Ainun Zaki Amalia berkomentar dan mengatakan : “Menurut saya 

lebih baik menggunakan proses pembelajaran aktif-interaktif dan 

kreatif karena akan  lebih merangsang akal pikiran untuk lebih aktif 

dan lebih apresiatif pada waktu pembelajaran dan menggunakan 

pembelajaran tersebut lebih mendapatkan hasil yang lebih maksimal, 

... tidak membosankan misalnya dengan adanya diskusi, presentasi dan 

lain-lain. Sehingga dengan adanya metode tersebut lebih memacu 

mahasiswa lebih semangat dan antusias dalam belajar”. 
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(5)  Rahayu Dwi Wandira menilai :”Proses pembelajaran aktif-interaktif 

dan kreatif lebih baik karena jika hanya pasif tidak bisa maksimal ilmu 

yang diterima mahasiswa ... jika mahasiswa selalu aktif serta 

berinteraktif, maka para mahsiswa dapat menerapkan atau 

mengimplementasikan praktek yang sesuai dengan teorinya, selain itu 

mahasiswa yang dididik secara aktif dan interaktif akan melahirkan 

mahasiswa berinisiatif, inovatif dan berfikir kritis yang dilatih mulai 

sekarang”. 

(6) Triwi Alfia berkomentar :”Alasan mengapa pembelajaran aktif-

interaktif dan kreatif lebih baik adalah karena pembelajaran ini lebih 

berkualitas dibanding pembelajaran pasif...mahasiswa tidak hanya 

mendengarkan keterangan dan penjelasan dosen saja, tetapi ikut 

berperan dengan memberikan pertanyaan, sanggahan maupun 

berdiskusi langsung serta bertukar pikiran dengan dosen ...sementara 

dosen mempunyai banyak metode perkuliahan yang membuat 

mahasiswa tidak merasa bosan selain menggunakan fasilitas berbasis 

teknologi”. 

(7) Ria Talpiati Latuconsina menilai dan berkomentar :”Proses 

pembelajaran aktif-interaktif dan kreatif adalah pembelajaran yang 

lebih baik alasannya proses pembelajaran seperti ini sangat membantu 

mahasiswa dalam kemajuan belajar di ruang kelas, dan mampu 

mendidik mahasiswa berkreatif dalam segala hal...dalam proses belajar 

mengajar tidak hanya mengandalkan pemateri (dosen) saat 
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berlangsung proses belajar mengajar, tetapi dosen dan mahasiswa 

sama-sama berpartisipasi dalam ruangan kelas”. 

(8) Prima Oktavia menilai dan berkomentar :”Saya lebih suka proses 

pembelajaran pasif, dimana dalam pembelajaran pasif benar-benar 

jelas mana-mana individu yang kerja beneran dan tidak. sementara 

pada pembelajaran aktif individu-individu yang kerja dan tidak - tak 

kelihatan, melihat masing-masing individu, ada individu yang pinter 

menulis akan tetapi tidak bisa bicara dan sebaliknya...” 

Secara umum mahasiswa (11 dari 12 orang yang diinterview) lebih 

senang dan antusias mengikuti mata kuliah model aktif-interaktif dan 

kreatif alasannya - variatif antara lain : mahasiswa tidak pasif – namun 

aktif dalam mencari-memahami dan mengolah bahan ajar, terjadi interaksi 

antara mahasiswa dengan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan dosen, 

dengan metode aktif – interaktif dan kreatif tidak membosankan - 

mahasiswa bisa mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki baik secara 

individu maupun kelompok. Sementara mahasiswa yang senang dengan 

model pembelajaran konvensional berkenaan dengan kinerja individu 

artinya pembelajaran pasif kelihatan siapa yang kerja dan siapa yang tidak 

bekerja – sementara pembelajaran aktif-interaktif dan kreatif kerja 

individu dan kerja kelompok menjadi tidak jelas – kerja individu atau 

kerja kelompok  menjadi kabur. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : (a). 

Pelaksanaan Pembelajaran konvensional mata kuliah Demokrasi dan 

HAM yang  telah diterapkan sekian lama, hasilnya kurang begitu 

menggembirakan, karena keaktifan mahasisawa dalam mencari bahan ajar, 

menyerap dan mencerna bahan ajar, kurang memberikan perspektif kepada 

mahasiswa – yang terjadi akhirnya mahasiswa tetap pasif dalam menerima 

materi pembelajaran. (b). Sementara pelaksanaan  pembelajaran aktif - 

interaktif dan kreatif Mata Kuliah demokrasi dan HAM cukup memberi 

nuansa perbaikan keaktifan mahasiswa/kelompok mahasiswa dalam 

mencari bahan ajar, mengulas dan mencerna bahan ajar, mempresentasi 

kan dan mempublikasikan materi hasil presentasi. (c). Karena itu, 

pelaksanaan pembelajaran aktif - interaktif dan kreatif sebenarnya 

memperbaiki model pembelajaran konvensional. (d). Namun demikian, 

dalam rangka memberikan nuansa variatif dalam proses belajar mengajar 

mata kuliah Demokrasi dan HAM dua model itu dalam pelaksanaannya 

lebih baik dikombinasikan. (e). Cara mengkombinasikan adalah dengan 

membagi durasi : durasi pertama, awal kuliah hingga pelaksanaan ujian 

tengah semester menggunakan model pembelajaran konvensional. Durasi 

kedua, setelah ujian tengah semester sampai ujian akhir semester 

menggunakan model pembelajaran yang aktif-interaktif dan kreatif. 
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B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan untuk Pembelajaran 

Mata kuliah Demokrasi dan HAM  dilaksanakan kombinasi pembelajaran 

konvensional dan pembelajaran aktif – interaktif dan kreatif. 

Pelaksanaannya awal kuliah sampai sebelum ujian tengah semester 

menggunakan pembelajaran konvensional, setelah ujian tengah semester 

sampai ujian akhir semester menggunakan pembelajaran aktif-interaktif 

dan kreatif. 
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       SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)/  

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER 

(RPKPS) 

 

 

Nama Mata Kuliah : Demokrasi Dan HAM 

Dosen Pengampu : Drs. Jainuri M.Si 

Kode/ SKS : 010 – 023508/ 3 SKS 

Mata Kuliah Prasyarat : Tidak Ada 

Kelompok mata Kuliah : Mata Kuliah Berkehidupan Berkarya (MKBB) 

 

A. Diskripsi Mata Kuliah : 

Dengan mempelajari mata kuliah ini  diharapkan mahasiswa dapat 

memahami dinamika perkembangan Demokrasi dulu kini dan esok,  

Perkembangan penegakan HAM dulu kini dan esok,  diskursus hubungan antara 

demokrasi dan HAM dalam kehidupan global pada umumnya dan  di Indonesia 

pada khususnya. 

 

B. Tujuan Pembelajaran  

      1.   Mahasiswa mengerti tentang dinamika perkembangan demokrasi. 

2. Mahasiswa mengerti tentang dinamika perkembangan HAM 

 

3. Mahasiswa mengerti tentang hubungan demokrasi dan HAM 

 

      4.   Mahasiswa dapat menunjukan kelebihan dan kekurangan Demokrasi 

      5.   Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penegakan HAM 

      6.   Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Demokrasi dan HAM di Indonesia.  
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    C. Pokok Bahasan 

1. Introduksi 

2. Pengertian Demokrasi & Demokratisasi 

3. Elemen-elemen demokrasi 

4. Teori Demokrasi zaman klasik 

5. Teori Demokrasi prosedural 

6. Teori Demokrasi prosedural yang diperluas 

7. Teori Demokrasi Subtantif  

8. Teori demokrasi sosial 

9 Islam dan Demokrasi  

10. Dinamika demokrasi di Indonesia  

11 Pengertian HAM 

12 Elemen-elemen HAM 

13 Hubungan Demokrasi dan HAM 

14. Penegakan HAM di Indonesia 

 

D. Penjabaran Pokok Bahasan  

Kuliah Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan   Metode & Sarana 

I Instroduksi - Deskripsi Perkuliahan 

- Kontrak Belajar 

Ceramah 

II Pengertian Demokrasi 

dan demokratisasi 

- Makna demokrasi dalam  

  berbagai demensi 

- Makna demokratisasi 

Ceramah, tanya 

jawab, 

menggunakan 

sarana multimedia 

III Elemen-elemen -Masyarakat Sipil Ceramah, tanya 

jawab, 
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demokrasi -Partai Politik 

-Kelompok penekan 

-Kelompok kepentingan 

-Media Massa 

-Ruang Publik  

menggunakan 

sarana multimedia 

IV Teori Demokrasi 

zaman klasik 

- Demokrasi pada zaman   

  Yunani/Romawi 

- Demokrasi eropa abad   

  pertengahan 

- Plus minus demokrasi   

Klasik yang menekankan    

sisi sumber dan  tujuan 

Ceramah, tanya 

jawab, 

menggunakan 

sarana multimedia 

V Teori Demokrasi 

prosedural 

- Diskursus demokrasi dilihat  

 dari sumber dan tujuan  

 demokrasi 

-Demokrasi yang  

 menekankan pada prosedur   

 atau metode demokrasi 

Ceramah, tanya 

jawab, 

menggunakan 

sarana multimedia 

VI Teori Demokrasi 

prosedural yang 

diperluas 

1. Diskursus Demokrasi  

    prosedural  

2. memperluas jaminan   

   kebebasan dan akses pada  

   kelompok minoritas.  

Ceramah, tanya 

jawab, 

menggunakan 

sarana multimedia 

VII Teori Demokrasi 

Subtantif  

1. Demokrasi subtantif Ceramah, tanya 

jawab, 
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2. Perbandingan demokrasi  

    subtantif dan demokrasi  

    prosedural 

3. cara pandang, sikap dan    

  perilaku masyarakat yang   

 demokratis 

menggunakan 

sarana multimedia 

VIII UTS -  

IX Teori demokrasi sosial  - 

X Islam dan Demokrasi  - Diskursus tentang    

  demokrasi dan bersesuinya   

  dengan nilai-nilai Islam 

-  Piagam Madinah dan   

  Pruralisme 

- Praktek Demokrasi di  

  beberapa ”negara Islam” 

Ceramah, tanya 

jawab, 

menggunakan 

sarana multimedia 

XI Dinamika demokrasi di 

Indonesia  

1. Sistem Demokrasi liberal 

2. Sistem Demokrasi  

    Terpimpin 

3. Sistem Demokrasi  

    Pancasila 

    ala Orde Baru 

4. Sistem Demokrasi  

    Pancasila 

   ala Orde Reformasi 

Ceramah, tanya 

jawab, 

menggunakan 

sarana multimedia 

XII Pengertian HAM 1. Makna HAM dalam  

    berbagai Demensi 

Ceramah, tanya 

jawab, 

menggunakan 
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2. Urgensi HAM dalam  

    kehidupan berbangsa dan   

    bernegara 

sarana multimedia 

XIII Elemen-elemen HAM 1. Konstititusi Penegak   

    HAM 

2. Aparatus penegak HAM 

3. Media Massa dan HAM 

4. Masyarakat kritis dan kuat 

Ceramah, tanya 

jawab, 

menggunakan 

sarana multimedia 

XIV Penegakan HAM  1. Pelanggaran HAM 

2. Mencegah terjadinya  

    pelanggaran HAM 

3. Penegakan HAM 

Ceramah, tanya 

jawab, 

menggunakan 

sarana multimedia 

XV Hubungan Demokrasi 

dan HAM 

1. Diskursus Demokrasi dan  

    HAM 

2. Relasi Demokrasi dan  

    HAM 

Ceramah, tanya 

jawab, 

menggunakan 

sarana multimedia 

XVI UAS - - 

 

E. Evaluasi dan Nilai UAS 

a. Presensi    

b. Tugas terstruktur   

c. Ujian Tengah Semester  

d. Ujian Akhir Semester   

 

 

 

 



55 
 

F. Pustaka Rujukan 

Afan Gaffar, 2000, Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta 

Anshari Thoyib dkk (Ed), 1997, Ham dan Pruralisme Agama, CV Fatma, Jakarta 

Aristoteles (penyunting Nini Cicero), 2007, Politik (La Politica), Visimedia, 

Jakarta 

Dadang Juliantara, 2002, Negara Demokrasi Untuk Indonesia, Pondok Edukasi, 

Solo 

David Held, 1987,  Models Of Democracy, Polity Press,  

Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed), 2005, Demokrasi Klasik & Modern, 

Grafika Mardi Yuana, Bogor 

Hendra Nurtjahjo, 2006, Filsafat demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta 

Inu Kencana Syafiie, 1996,  Alqur’an dan Ilmu Politik, Rineka Cipta, Jakarta 

John Harris dkk, 2005, Politisasi Demokrasi : Politik Lokal Baru, Demos, Jakarta 

Ulil Abshar Abdalla (ed), 2002, Islam & Barat : Demokrasi dalam Masyarakat 

Islam, Paramadina, Jakarta  

Rusdi Marpaung dkk, 2006, Test of Our History ??? : Tembok Tebal Pengusutan  

Pembunuhan Munir, Imparsial, Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Lampiran 2 

 

 

 

 

 

Foto Copy Presensi Mahasiswa   

Peserta MK Demokrasi dan HAM 

Sebelum Ujian Tengah semester 
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Lampiran 3 
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Hasil Kerja Kelompok Mahasiswa 

Penugasan  

Ujian Tengah Semester 
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Lampiran 4 
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Hasil Kerja Kelompok Mahasiswa 

Yang dipresentasikan 

Hasil Perbaikan 

Penugasan Ujian Tengah Semester 
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Lampiran 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh 

Hasil Kerja Kelompok Mahasiswa 

Yang di Publikasikan di Web.Site Jurusan Ilmu Pemerintahan 

Setelah Perbaikan hasil Presentasi 
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