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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan

suatu bangsa. Karena melalui pendidikan dapat tercipta generasi yang cerdas,

berwawasan, terampil dan berkualitas, yang diharapkan dapat menjadi

generasi-generasi yang dapat memberi perubahan bangsa menuju kearah yang

lebih baik. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pada pasal 1 menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan sprituil keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa

dan negara”.

Saat proses pendidikan berlangsung tentunya memiliki fungsi dan tujuan
seperti yang tertera dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang menyatakan bahwa, “Pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.”
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Dilihat dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, dapat dipahami bahwa

pendidikan di setiap jenjang, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)

harus dilaksanakan secara sistematis guna mencapai tujuan yang diharapkan

bersama. Hal tersebut berkaitan dalam pembentukan karakter peserta didik

hingga mampu menjadi insan yang beretika, bermoral, dan mampu berinteraksi

dengan baik dalam masyarakat.

Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal (sekolah) saat ini

adalah moral siswa yang juga masih tergolong rendah. Banyaknya tindakan

amoral yang dilakukan peserta didik seperti mencontek, tawuran, membolos

dan tindakan lainnya mengindikasikan bahwa pendidikan formal gagal dalam

membentuk karakter peserta didik. Sjarkawi (2011: 45) menyatakan bahwa

perilaku dan tindakan amoral disebabkan oleh moralitas yang rendah. Moralitas

yang rendah antara lain disebabkan oleh pendidikan moral di sekolah yang

kurang efektif.

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal memiliki peranan

penting dalam usaha mengembangkan dan membina potensi yang dimiliki

siswa termasuk juga dalam pembentukan karakter dan moralitas siswa. Sekolah

juga menyediakan berbagai kesempatan bagi siswa untuk melakukan berbagai

kegiatan belajar mengajar, sehingga para siswa memperoleh pengalaman

pendidikan. Salah satu mata pelajaran di sekolah yang dapat membentuk

karakter dan moralitas anak adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

(IPS). Cokrodikardjo dalam Putri (2014: 45) mengemukakan bahwa IPS adalah

perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Ia
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merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, yakni sosiologi,

antropologi budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik dan

ekologi manusia, yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan

materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah di pelajari. Menurut

Supriyatna dkk (2009: 3) menyatakan pendidikan IPS merujuk pada kajian

yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat di jelaskan bahwa keberadaan mata

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sangatlah penting bagi perkembangan sosial

anak, selain untuk mengembangkan pengetahuan, mata pelajaran IPS Terpadu

bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap positif  terhadap perbaikan

segala ketimpangan yang terjadi dan melatih keterampilan untuk mengatasi

setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa diri sendiri atau

masyarakat. Selain itu, IPS Terpadu sangat penting bagi pengembangan

intelektual, emosional, dan sosial peserta didik, yaitu mampu mengembangkan

cara berpikir, bersikap, dan berprilaku yang bertanggung jawab.

Saat ini banyak pendidik kurang memperhatikan hasil belajar ke ranah afektif

dari siswa, kebanyakan pendidik lebih menilai hasil belajar ke ranah kognitif.

Afektif merupakan ranah yang harus diperhatikan untuk mewujudkan

pembelajaran yang afektif. Karakteristik ranah afektif meliputi sikap, konsep

diri, minat, nilai, dan moral dalam pembelajaran. Ranah afektif berhubungan

dengan moral dan sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerjasama,

disiplin, komitmen, percaya diri, menghargai pendapat orang lain dan
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kejujuran. Karaktersitik ranah afektif untuk pengembangan moral merupakan

hal yang sangat penting untuk didahulukan karena dengan terbentuknya moral

maka akan terbentuk nilai dan sikap yang ada di dalam diri individu itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan, dalam

penelitian pendahuluan pencapaian hasil belajar IPS Terpadu kelas VII SMP

Negeri 1 Natar Lampung Selatan, ranah afektif dapat ditunjukan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penilaian Sikap Semester Genap Mata Pelajaran IPS
Terpadu kelas VII SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan

Kelas

Sikap Sosial

Jml
Tanggung Jawab Percaya Diri Empati Disiplin

K C B
S
B

K C B
S
B

K C B
S
B

K C B
S
B

VII A 5 13 8 18 8 18 8 10 16 26
VII B 18 15 3 18 12 22 11 16 11 6 33
VII C 22 12 1 24 9 23 11 23 7 4 34
VII D 2 20 12 24 10 22 12 20 10 4 34
VII E 3 22 9 23 11 24 10 18 12 4 34
VII F 20 15 25 10 22 13 20 10 5 35
VII G 1 22 12 24 11 23 12 22 9 4 35
VII H 20 14 23 11 21 13 19 10 5 34
VII I 3 21 10 2 25 7 21 13 22 8 4 34
VII J 19 13 1 21 10 21 11 19 7 6 32
VII K 22 12 25 9 23 11 22 9 3 34
VII L 20 13 24 9 22 11 21 8 4 33
VIIM 1 21 11 2 24 7 22 11 21 9 3 33
VII N 20 13 24 9 22 11 20 10 3 33
Jml 15 280 169 9 322 133 306 158 273 136 55 464

Sumber: guru mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII SMP Negeri 1 Natar

Berdasarkan Tabel 1 penilaian sikap siswa yang berhubungan dengan

kecerdasan moral dapat diketahui bahwa nilai sikap siswa tergolong rendah.

Hal ini terlihat dari jumlah siswa yang memiliki kriteria tanggung jawab

“cukup” lebih besar yaitu 280 siswa dibanding dengan jumlah siswa yang

memiliki kriteria tanggung jawab “baik” yang hanya 169 siswa. Begitu pula

dengan sikap percaya diri, siswa yang memiliki kriteria sikap percaya diri

“cukup”  berjumlah 322 siswa, lebih besar dibanding dengan siswa yang
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memiliki kriteria sikap percaya diri “baik”. Pada sikap empati atau peduli siswa

yang memiliki kriteria “cukup” berjumlah 306 siswa dan siswa yang memiliki

empati “baik” 158, jumlah ini lebih sedikit dibanding dengan siswa yang

memiliki kriteria “cukup” . Sedangkan pada evaluasi sikap disiplin siswa yang

memiliki kriteria “cukup” jumlahnya pun lebih besar dibanding siswa yang

telah mencapai kriteria baik. Pada Tabel 1 dapat di amati bahwa semua aspek

sikap yang menyangkut hubungan dengan kecerdasan moral siswa masih pada

kategori cukup, walaupun rasa tanggung jawab ada beberapa siswa yang sikap

kurang. Selain data berupa angka yang didapatkan peneliti juga memperoleh

hasil wawancara dengan guru IPS Terpadu.

Berdasarkan penelitian pendahuluan melalui hasil wawancara dengan guru IPS

Terpadu kelas VII SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan diperoleh informasi

sebagai berikut.

1. Kurang percaya diri

Terlihat sekali siswa masih kurang percaya diri dalam dirinya kurang yakin

dengan kemampuan yang dimiliki, seperti masih suka mencotek, malu saat

bertanya dan takut untuk menjawab disini sangat berdampak sekali pada

saat proses pembelajaran berlangsung.

2. Kurang adanya empati antar siswa

Empati merupakan inti emosi moral yang dapat membantu anak memahami

perasaan orang lain, disini siswa masih terlihat adanya rasa kurang peduli

antar satu sama lain siswa masih mementingkan ego mereka masing-masing

tanpa mengetahui dampak karakter yang akan ditimbulkan.
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3. Kontrol diri yang kurang stabil

Kurang adanya kontrol diri di dalam diri siswa sehingga masih ada siswa

yang belum bisa berpikir sebelum bertindak, seperti kurang adanya

tanggung jawab, masih suka membolos, siswa masih suka mencotek, dan

terkadang siswa masih ada yang suka bertengkar.

4. Kurang adanya toleransi antar sesama

Toleransi membuat anak mampu menghargai perbedaan kualitas dalam diri

orang lain, sedangkan sikap toleransi yang terlihat dalam diri siswa masi

kurang tercermin dengan baik terlihat sekali, di dalam pembelajaran siswa

masih sering kurang menghargai pendapat temannya, dan juga siswa masih

suka memilih milih teman pada saat pemilihan kelompok belajar.

Berdasarkan masalah di atas terlihat bahwa kecerdasan moral siswa SMP

Negeri 1 Natar Lampung Selatan kelas VII masih kurang baik, kecerdasan

moral atau yang biasa dikenal dengan MQ (moral quotient) adalah kemampuan

seseorang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah

berdasarkan keyakinan yang kuat akan etika dan menerapkannya dalam

tindakan.

Menurut Abdul Mujib sebagaimana dikutip oleh Ramayulis (2002 : 92),
kecerdasan moral tidak bisa dicapai dengan menghafal atau mengingat kaidah
atau aturan yang dipelajari di dalam kelas melainkan membutuhkan interaksi
dengan lingkungan luar. Ketika seorang anak berinteraksi dengan lingkungan,
maka dapat diperhatikan bagaimana sikap yang diperankan, penuh belas kasih,
adanya atensi, tidak sombong atau angkuh, egois atau mementingkan diri
sendiri dan sejumlah sikap lainnya.
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Berdasarkan pendapat di atas kecerdasan moral tidak dapat dicapai dengan

menghafal atau mengingat kaidah atau aturan yang di pelajari di dalam kelas,

hal ini menguatkan bahwa setiap pembelajaran tidak harus dilakukan di dalam

kelas, namun bisa juga di lakukan di luar kelas atau di dalam masyarakat

sekalipun. Hal tersebut membutuhkan model-model pembelajaran yang

menunjang demi tercapainya pendidikan moral yang di inginkan. Selain itu

cara mengajar guru juga harus di perhatikan kebanyakan guru masih

menggunakan cara lama yaitu menggunakan metode ceramah yang membuat

siswa sangat bosan dalam melaksanakan proses belajar.

Rendahnya kecerdasan moralitas siswa yang terjadi di SMP N 1 Natar

Lampung Selatan diduga belum di terapkannya berbagai model pembelajaran

dalam proses pembelajaran. Selama ini pembelajaran IPS Terpadu masih

menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu ceramah dan tanya

jawab, metode transfer of knowledge berlangsung satu arah dari guru kepada

siswa dan tidak terjadi interaksi. Kedudukan dan fungsi guru dalam proses

pembelajaran cenderung masih dominan. Penyampaian materi secara lisan

membuat siswa lebih terlihat pasif dalam proses pembelajaran dan kurang

menimbulkan semangat kreatifitas siswa. Penerapan metode pembelajaran

tersebut dapat menimbulkan kejenuhan pada siswa, sehingga dalam

pembelajaran siswa sering melakukan tindakan seperti mengobrol dengan

teman sebangkunya atau asik dengan imajinasinya sendiri, seorang anak yang

sudah duduk di bangku sekolah akan menghabiskan sebagian dari waktunya di

sekolah, mereka akan lebih banyak berinteraksi dengan guru-guru, teman

sebaya, penjaga sekolah, para pedagang di sekolah, dan masyarakat di sekitar
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sekolah, hal ini menuntut sekolah bahwa pendidikan moral sangatlah di

butuhkan oleh peserta didik guna meningkatkan kecerdasan moral pada anak.

Menurut Zuriah (2007: 22) Pendidikan moral adalah suatu program pendidikan

sekolah dan luar sekolah yang mengorganisasikan dan menyederhanakan

sumber-sumber moral dan disajikan dengan memperhatikan pertimbangan

psikologis untuk tujuan pendidikan. Oleh karena itu pada tahap awal perlu

dilakukan pengondisian moral dan latihan moral. Pentingnya pendidikan moral

pada anak ini berguna untuk membentuk moral peserta didik sehingga menjadi

lebih baik. Hal ini dapat ditingkatkan menggunakan model-model

pembelajaran yang di berikan kepada peserta didik oleh guru.

Terdapat dua macam model pembelajaran yang dapat membantu guna

meningkatkan kecerdasan moral peserta didik di antaranya adalah model

pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL),

Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam

mengaitkan antara materi belajar dengan situasi dunia nyata siswa dan dapat

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang di miliki

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan

masyarakat (Sagala 2003: 87).

Value Clarification Technique atau sering disingkat VCT dapat diartikan

sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan

menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan

melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri

siswa.
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Menurut Adisusilo (2012: 141), mengatakan Value Clarification Technique
(VCT) adalah pendekatan pendidikan nilai di mana peserta didik dilatih untuk
menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri
nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya. Peserta didik dibantu untuk
menjernihkan, memperjelas atau mengklarifikasi nilai-nilai hidupnya, lewat
values problem solving, diskusi, dialog dan persentasi.

Berdasarkan teori di atas, Value Clarification Technique (VCT) memberi

penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan

perbuatan sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai

mereka sendiri. Sehingga dalam kehidupannya mereka dapat menerapkan nila

yang di ambil dan bermanfaat bagi dirinya.

Kurangnya kejujuran dalam proses belajar siswa, kurang menghargai

perbedaan ras, suku, dan agama dalam pergaulan, serta kepedulian yang belum

terbentuk dalam diri siswa mengindikatori bahwa kecerdasan spiritual siswa di

SMP N 1 Natar masih tergolong rendah. Selain kecerdasan moral yang harus

dikembangkan ternyata ada hal lain yang ternyata lebih penting untuk

pembentukan adanya karakter siswa yaitu pentinya kecerdasan spiritual.

Menurut Sukmadinata (2007: 98) Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan

rohaniah, menuntun diri kita memungkinkan kita utuh. Kecerdasa spiritual

berada pada bagian yang paling dalam dari diri kita, terkait dari kebijaksanaan

yang berada di atas ego.

Berdasarkan teori di atas dapat dijelaskan, kecerdasan spiritual pada

hakekatnya adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan masalah

makna dan nilai menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks

makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan spiritual yang bertumpu pada
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bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa

sadar.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa model pembelajaran yang disajikan

dapat membantu meningkatkan kecerdasan moral namun belum dapat di

ketahui keefektivan dari masing-masing model pembelajaran tersebut, maka

dari itu berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian yang berjudul.

“ Efektivitas Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning dan

Value Clarification Technique dalam Mata Pelajaran IPS Terpadu guna

Meningkatkan Kecerdasan Moral dengan Memperhatikan Kecerdasan

Spiritual Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan

Tahun Pelajaran 2014 / 2015 ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai

berikut.

1. Kurang adanya rasa percaya diri siswa.

2. Kurang adanya rasa empati di dalam diri siswa.

3. Kurang adanya kontrol diri di dalam diri siswa sehingga masi ada siswa

yang belum bisa berpikir sebelum bertindak.

4. Kurang adanya toleransi antar sesama siswa dalam proses pembelajaran.

5. Masih minimnya perhatian terhadap pengetahuan siswa tentang pentingnya

kecerdasan spiritual di dalam diri siswa.
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini

membatasi pada kajian efektivitas model pembelajaran yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)

dengan model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) pada mata

pelajaran IPS Terpadu dalam meningkatkan kecerdasan moral dengan

memperhatikan kecerdasan spiritual pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Natar

Lampung Selatan tahun pelajaran 2014 / 2015.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah ada perbedaan kecerdasan moral siswa dalam pembelajaran IPS

Terpadu antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Value Clarification

Technique (VCT)?

2. Apakah kecerdasan moral siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching

and Learning (CTL) lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Value Clarification

Technique (VCT) pada siswa yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi?

3. Apakah kecerdasan moral siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching

and Learning (CTL) lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang
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pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Value Clarification

Technique (VCT) pada siswa yang memiliki kecerdasan spiritual rendah?

4. Apakah ada pengaruh antara model pembelajaran dengan kecerdasan

spiritual terhadap kecerdasan moral siswa?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui.

1. Untuk mengetahui perbedaan kecerdasan moral siswa yang pembelajaranya

menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning

(CTL) dan Value Clarification Technique (VCT).

2. Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran Contextual Teaching and

Learning (CTL) dan Value Clarification Technique (VCT) dalam

meningkatkan kecerdasan moral pada siswa yang memiliki kecerdasan

spiritual tinggi.

3. Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran Contextual Teaching and

Learning (CTL) dan Value Clarification Technique (VCT) dalam

meningkatkan kecerdasan moral pada siswa yang memiliki kecerdasan

spiritual rendah.

4. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan

spiritual terhadap kecerdasan moral siswa.
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F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan di laksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis

a. Menyajikan wawasan khusus tentang penelitian yang menekankan pada

moralitas siswa dan menerapkan model pembelajaran yang berbeda pada

mata pelajaran IPS terpadu.

b. Hasil penelitian secara teoritis dapat memberikan sumbangan ilmu

pengetahuan, khususnya bagi Teknologi Pendidikan dalam kawasan

pemanfaatan.

2. Secara praktis

a. Bagi siswa, sebagai tambahan wawasan untuk meningkatkan kecerdasan

moral melalui model pembelajaran yang melibatkan siswa secara lebih

optimal dan mengurangi prilaku-prilaku yang tidak baik pada pelajaran

IPS Terpadu.

b. Bagi guru, sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran tentang

alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan kecerdasan

moral siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu.

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan

yang bermanfaat bagi perbaikan mutu pembelajaran.
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G. Ruang lingkup penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kecerdasan moral siswa dalam pembelajaran IPS

Terpadu, model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL),

model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT), dan kecerdasan

spiritual siswa.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII semester genap.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 1 Natar Lampung Selatan.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015.

5. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial,

dengan materi memahami kegiatan ekonomi masyarakat.


