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ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF KETERAMPILAN SOSIAL DENGAN
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE VALUE

CLARIFICATION TECHNIQUE (VCT) DAN SCAFFOLDING DENGAN
MEMPERTIMBANGKAN POLA ASUH ORANG TUA PADA SISWA

KELAS VIII SMP AL-KAUTSAR BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN
2015/2016

Oleh

DINA FIRMA SARI

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya keterampilan sosial siswa kelas
VIII SMP Al-Kautsar Bandar Lampung. Penelitian  ini  bertujuan untuk
membandingkan antara model pembelajaran kooperatif Value Clarification
Technique dan Scaffolding untuk meningkatkan keterampilan sosial dengan
mempertimbangkan pola asuh orang tua pada siswa. Metode yang digunakan
adalah eksperimen semu dengan pendekatan komparatif. Desain penelitian yang
digunakan treatment by level. Teknik sampling penelitian ini menggunakan
teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data dengan observasi
dan angket. Pengujian hipotesis menggunakan analisis varians dua jalan dan t-test
dua sampel independen. Data yang terkumpul melalui observasi keterampilan
sosial diolah dengan program SPSS. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil
bahwa ada perbedaan keterampilan sosial dan interaksi penggunaan model
pembelajaran kooperatif tipe VCT dan Scaffolding dengan mempertimbangkan
pola asuh orang tua.

Kata kunci: keterampilan sosial, pola asuh orang tua, scaffolding, value
clarification technique (VCT).
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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”.

Sejalan dengan perkembangan kurikulum yaitu kurikulum 2013

perkembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional

pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini tertuang

pada pasal 36 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003.

Ranah afektif merupakan salah satu ranah yang saat ini perlu diperhatikan oleh

sekolah selain ranah kognitif dan psikomotorik. Ranah afektif merupakan
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ranah yang berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek

perasaan dan emosi, seperti minat, sikap terhadap sesuatu, apresiasi, dan cara

penyesuaian diri. Dalam menyusun ranah afektif terdapat lima jenjang yaitu

penerimaan, respon, penilaian, perorganisasian, dan karakterisasi.

Salah satu mata pelajaran yang memiliki kecendrungan dalam ranah afektif

adalah IPS Terpadu. Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan integrasi dari

berbagai cabang disiplin ilmu sosial seperti, sejarah, geografi, ekonomi dan

sosiologi atau antropologi. Adapun tujuan utama dari ilmu pengetahuan sosial

yaitu untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial

yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental yang positif terhadap

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap

masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya maupun yang

menimpa masyarakat. Trianto (2007: 128).

Tujuan umum Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah membentuk manusia

Indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila, memiliki dedikasi, integritas,

serta komitmen tinggi di dalam mengabdikan dirinya secara professional utuk

menunjang pembangunan nasional, tujuan umum ini tertuang pada Undang-

undang No.20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional. Sedangkan tujun

utama mata pelajaran IPS di Indonesia tingkat SMP dan MTS, sebagai yang

diungkapkan Fajar (2005: 14), yaitu.

1. Mengembangkan kemampuan berfikir, inkuiri, pemecahan masalah dan
keterampilan sosial.

2. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
3. Meningkatkan kemampuan berkompetensi dan bekerjasama dalam

bermasyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun
internasional.
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Keterampilan sosial merupakan hal yang penting dalam bersosialisasi antar

individu, cara dalam melakukan interaksi, baik dalam hal berkomunikasi

maupun bertingkah laku dengan orang lain. Keterampilan ini sangat

dibutuhkan dikehidupan yang akan datang bagi individu yang terus

berkembang untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi di masyarakat serta

belajar dari kenyataan dan sistuasi seperti kehidupan sebenarnya. Pengetahuan,

pemahaman, dan keterampilan dalam menjalani hubungan sosial menjadi

sebuah keharusan bagi seseorang.

Pengembangan keterampilan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk

dimiliki siswa karena dapat membentuk kesadaran berprilaku bagi siswa.

Grotberg dalam Desmita (2007: 230) menyatakan bahwa apa saja yang dapat

dilakukan oleh remaja sehubungan dengan keterampilan sosial meliputi.

1. Berkomunikasi
2. Memecahkan masalah
3. Mengelola perasaan dan impuls-impuls
4. Mengukur temperamen sendiri dan orang lain
5. Menjalin hubungan-hubungan yang saling mempercayai.

Sedangkan menurut Maryani (2011: 18) keterampilan sosial adalah

keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi dan berpartisipasi dalam

kelompok. Keterampilan sosial perlu didasari oleh kecerdasan personal berupa

kemampuan mengontrol diri, percaya diri, disiplin dan tanggung jawab.

Keterampilan sosial dapat dikelompokkan atas empat bagian, yaitu.

1. Keterampilan dasar berinteraksi: berusaha untuk saling mengenal, ada
kontak mata, berbagi informasi atau material

2. Keterampilan komunikasi: mendengar dan berbicara secara bergiliran,
melembutkan suara (tidak membentak), menyakinkan orang untuk dapat
mengemukakan pendapat, mendengarkan sampai orang tersebut
menyelesaiakan pembicaraannya
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3. Keterampilan membangun tim/kelompok: mengakomodasi pendapat
orang, bekerjasama, saling menolong, saling memperhatikan

4. Keterampilan menyelesaikan masalah: mengendalikan diri, empati,
memikirkan orang lain, taat terhadap kesepakatan, mencari jalan keluar
dengan berdiskusi, respek terhadap pendapat yang berbeda.

Berkaitan dengan keterampilan tersebut, indikator keterampilan sosial dalam

penlitian ini yang berupa keterampilan berkomunikasi, keterampilan

bekerjasama, keterampilan mengeluarkan pendapat, keterampilan

menyelesaikan masalah dan keterampilan bertanggung jawab masuk kedalam

keterampilan komunikasi, keterampilan membangun kelompok dan

keterampilan menyelesaikan masalah.

Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru mata

pelajaran IPS Terpadu pada siswa kelas VIII SMP Al-Kautsar Bandar

Lampung, keterampilan sosial yang tampak pada siswa adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kesenjangan antara harapan dan fakta yang terjadi
No Harapan ang Diinginkan Fakta yang

terjadi
Keterangan

1 Kemampuan bekerjasama 40% Kurang

2 Kemampuan bertanggung
jawab

33,33% Kurang

3 Kemampuan memecahkan
masalah

36,66% Kurang

4 Kemampuan berkomunikasi 40% Kurang

5 Kemampuan mengeluarkan
pendapat

23,33% Kurang

Sumber: hasil observasi 2015
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Tabel 1 menunjukan bahwa hasil pembelajaran dalam aspek afektif,

khususnya pada keterampilan sosial siswa masih rendah. Hal ini terlihat

besarnya persentase indikator keterampilan sosial belum mencapai 50%.

1. Kemampuan Bekerjasama

Kemampuan bekerjasama pada siswa kelas VIII SMP Al-Kautsar Bandar

Lampung masih tergolong rendah, salah satu contoh ketika siswa diberi

tugas kelompok maka hampir semua anggota kelompoknya mengerjakan

tugas tersebut selayaknya tugas individu karena tidak ada kekompakan

didalam kelompok tersebut untuk mengerjakan tugas bersama-sama.

2. Kemampuan Bertanggung Jawab

Masih banyak siswa kelas VIII SMP Al-Kautsar Bandar Lampung yang

belum bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, hal ini

terlihat ketika siswa tidak mau melaksanakan piket kelasnya sebagai mana

yang seharusnya siswa tersebut lakukan.

3. Kemampuan Memecahkan Masalah

Berdasarkan observasi di kelas VIII SMP Al-Kautsar Bandar Lampung

terlihat bahwa kemampuan memecahkan masalah disini masih tergolong

rendah. Hal ini terlihat ketika ada dua orang siswa yang saling berselisih

paham tentang mata pelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Kedua

siswa tersebut bertahan dengan egonya masing-masing dan tidak dapat

menentukan argumen mana yang lebih tepat untuk memecahkan masalah

tentang jawaban dalam pelajaran tersebut.
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4. Kemampuan Berkomunikasi

Kemampuan berkomunikasi di kelas VIII SMP Al-Kautsar Bandar

Lampung ini juga terlihat masih sangat tergolong rendah. Hal ini terlihat

ketika siswa belum mengerti tentang pelajaran yang di ajarkan oleh guru,

siswa kelas VIII ini tidak berani untuk berkomunikasi dengan guru

langsung guna untuk memahami pelajaran tersebut.

5. Kemampuan Mengeluarkan Pendapat

Kemampuan mengeluarkan pendapat juga merupakan salah satu indikator

yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan keterampilan sosial pada

siswa, berdasarkan hasil wawancara terhadap guru mata pelajaran IPS

Terpadu SMP Al-Kautsar Bandar Lampung yang menyatakan bahwa

kemampuan siswa dalam mengeluarkan pendapat masih tergolong rendah.

Hal ini terlihat ketika diskusi kelompok di dalam kelas, hanya beberapa

siswa yang mampu mengeluarkan pendapat atau memeberikan tanggapan

kepada kelompok yang sedang berdiskusi.

Saat ini pola pembelajaran yang diterapkan di beberapa sekolah, terutama

dalam menggunakan model pembelajaran masih bersifat ekspostori atau

berpusat pada guru (teacher centered). Penggunaan model yang seperti ini

menyebabkan siswa menjadi bosan dalam pembelajaran tersebut, karena

suasana yang monoton tidak menarik. Sehingga menyebabkan siswa kurang

afektif dan kurang mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selain itu,

interaksi antarsiswa kurang optimal, karena proses pembelajaran yang masih

bersifat satu arah, yaitu hanya guru dan siswa saja. Interaksi antarsiswa yang

kurang optimal akan berpengaruh terhadap hubungan antarsiswa. Misalnya,
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akan timbul kurangnya kemampuan dalam kerjasama, berkomunikasi, kurang

menghargai dan menghormati, dan rasa saling menerima satu sama lain.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah terutama guru untuk

mengoptimalkan keterampilan sosial adalah penerapan model pembelajaran

yang bersifat cooperatif learning. Pembelajaran yang bersifat cooperatif

learning akan membantu guru menciptakan suasana pembelajaran yang lebih

baik dan menarik. Bagi guru penerapan model pembelajaran yang seperti ini

akan lebih meringankan guru dalam memberikan materi di dalam kelas,

karena aktivitas di dalam model pembelajaran ini lebih banyak berpusat pada

siswa (student centered). Sedangkan bagi siswa, pembelajaran akan lebih

menarik jika menggunakan model pembelajaran yang bersifat cooperatif

learning, karena siswa akan lebih aktif dalam kegiatan belajar sehingga siswa

akan lebih mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Interaksi antar

siswa pun akan lebih optimal, karena dalam penerapan cooperatif learning,

banyak aktivitas yang bersifat kelompok. Oleh karena itu, rancangan

pembelajaran guru hendaknya diarahkan dan difokuskan sesuai dengan

kondisi dan perkembangan potensi siswa, tidak hanya difokuskan pada hasil

belajar kognitif saja melainkan pada hasil belajar ranah afektif juga. Hal ini

dimaksudkan agar pembelajaran yang dilakukan benar-benar berguna dan

bermanfaat bagi siswa kedepannya.

Penggunaan model pembelajaran dalam suatu aktivitas belajar juga sangat

mempengaruhi dalam mengembangkan keterampilan sosial siswa. Mengingat

pentingnya keterampilan sosial bagi siswa, maka diperlukan suatu cara yang
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afektif yang mampu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan sosial

siswa. Beberapa model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan

sosial adalah Cooperative Learning atau pembelajaran berkelompok tipe

Value Clarification Technique (VCT) dan Scaffolding.

Model pembelajaran 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.

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 kutipan 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 nilai

yang di ambil dan bermanfaat bagi dirinya.

Pada prosesnya Value Clarification Technique (VCT) berfungsi untuk

mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai,

membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik yang

positif maupun negatif untuk kemudian dibina ke arah peningkatan atau
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pembetulannya, dan menanamkan suatu nilai kepada siswa melalui cara yang

rasional dan dapat diterima siswa sebagai milik pribadinya.

Jadi, model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) adalah model

pembelajaran berkelompok yang dibuat untuk menambah keaktifan siswa saat

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung. Model pembelajaran ini juga

sesuai dengan pengembangan keterampilan sosial.

Selain model pembelajaran VCT, model pembelajaran yang diduga dapat

meningkatkan keterampilan sosial adalah model pembelajaran Scaffolding.

Model pemebelajaran Scaffolding merupakan bagian dari model pembelajaran

kooperatif atau secara berkelompok. Scaffolding dilakukan dengan cara

memecahkan suatu permasalahan dan menyelesaikan permasalah itu sendiri

dengan kelompoknya. Model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi

belajar, antusias, keaktifan dan rasa senang dalam belajar siswa. Dengan

demikian model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) dan

Scaffolding adalah model pembelajaran yang diduga memiliki perbedaan

yang signifikan yang mampu mempengaruhi keterampilan sosial siswa.

Selain model pembelajaran, pendidikan keluarga yang tercermin pada pola

asuh orang tua juga diduga dapat meningkatkan keterampilan sosial pada

siswa. Pola asuh orang tua secara harfiah mempunyai maksud pola interaksi

antara orang tua dan anak. Pola interaksi ini meliputi, bagaimana sikap atau

perilaku orang tua saat berhubungan dengan anak. Bagaimana sikap atau

perilaku orang tua dalam menerapkan aturan, mengajarkan nilai atau norma,

memberikan perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan
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perilaku yang baik sehingga dijadikan contoh atau model bagi anaknya. Anak

secara kontinyu berkembang baik secara fisik maupun secara psikis untuk

memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan anak dapat terpenuhi apabila orang tua

dalam memberi pengasuhan dapat mengerti, memahami, menerima dan

memperlakukan anak sesuai dengan tingkat perkembangan psikis anak, di

samping menyediakan fasilitas bagi pertumbuhan fisiknya. Hubungan orang

tua dengan anak ditentukan oleh sikap, perasaan dan keinginan terhadap

anaknya. Sikap tersebut diwujudkan dalam pola asuh orang tua di dalam

keluarga.

Orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan

membimbing anak. Cara dan pola tersebut tentu akan berbeda antara satu

keluarga dengan keluarga yang lainnya. Pola asuh orang tua merupakan

gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dan anak dalam berinteraksi,

berkomunikasi selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Dalam kegiatan

memberikan pengasuhan ini, orang tua akan memberikan perhatian,

peraturan, disiplin, hadiah dan hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan

anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, dan

ditiru oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar

akan diresapi kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya.

Pola asuh orang tua menurut Singgih D Gunarso (2010: 55) merupakan

“perlakuan orang tua dalam interaksi yang meliputi orang tua menunjukkan

kekuasaan dan cara orang tua memperhatikan keinginan anak. Kekuasaan
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atau cara yang digunakan orang tua cenderung mengarah pada pola asuh yang

ditetapkan”.

Pernyataan di atas memiliki makna bahwa pola asuh orang tua merupakan

suatu proses interaksi atau hubungan komunikasi antara orang tua dengan

putra putrinya. Pola asuh adalah sikap, cara dan kebiasaan orang tua yang

diterapkan untuk mengasuh, memelihara dan membesarkan anak di

lingkungan keluarga. Sikap dan kebiasaan ini secara konsisten cenderung

mengarah pada pola tertentu selaras dengan wawasan orang tua sebagai

pimpinan dan nahkoda di lingkungan keluarga. Dalam hubungan interaksi

antara orang tua dan anak melibatkan beberapa aspek yaitu sikap, nilai dan

kepercayaan orang tua yang diberikan kepada anaknya.

Tipe atau bentuk pola asuh orang tua untuk mendidik anak-anaknya sangat

bermacam-macam dan bervariasi. Kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari

orang tua menggunakan kombinasi dari ke semua pola asuh yang ada, akan

tetapi satu jenis pola asuh akan terlihat lebih dominan daripada pola asuh

lainnya dan sifatnya hampir stabil sepanjang waktu. Tipe pola asuh tersebut

menurut Suherman (2011: 8) adalah “Ada dua jenis pola asuh orang tua

dalam keluarga yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak yaitu pola

asuh demokratis dan pola asuh sikap permisif”.

1. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memperlihatkan pengawasan

ekstra ketat terhadap tingkah laku anak-anak, tetapi mereka juga bersikap

responsive, menghargai dan menghomati pemikiran, perasaan serta
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mengikutsertakan anak dalam pengambilan keputusan. Pengasuhan

demokratis diasosiasikan dengan rasa harga diri yang tinggi (high self-

esteem), memiliki moral standar, kematangan psikososial, kemandirian,

sukses dalam belajar dan bertanggung jawab secara sosial (Desmita,

2007: 144).

2. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif menurut Suherman (2011: 8) yaitu “perlakuan orang

tua yang membebaskan anak untuk berbuat sesuai dengan keinginannya,

tanpa disertai dengan adanya kontrol dan pengawasan orang tua.

Kekuasaan atau cara yang digunakan orang tua cenderung mengarah pada

pola asuh yang diterapkan”. Orang tua yang mendidik dan mengasuh

anaknya dengan keras akan dapat membentuk watak anak yang disiplin

dan penurut. Tidak jarang di dalam pola asuh ini semua keputusan lebih

banyak dibuat oleh anak daripada orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis ingin melakukan

penelitian dengan judul Studi Komparatif Keterampilan Sosial dengan

Menggunakan Model Pembelajaran Tipe Value Clarification Technique

(VCT) dan Scaffolding dengan Mempertimbangkan Pola Asuh Orang Tua

pada Siswa Kelas VIII SMP Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Ajaran

2015/2016.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas identifikasi masalah dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.
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1. Pendidikan berkarakter yang diterapkan sekolah belum berjalan secara

maksimal.

2. Guru pada umumnya hanya menekankan hasil belajar kognitif

dibandingkan hasil belajar afektif.

3. Keterampilan sosial masih cenderung  kurang baik.

4. Ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung masih ada beberapa siswa

yang merasa kesulitan dalam hal kemampuan berkomunikasi dan

memecahkan masalah yang dihadapi sehingga berdampak negatif pada

kegiatan belajar di sekolah.

5. Model pembelajaran yang sering diterapkan adalah model pembelajaran

konvensional dan diskusi tidak berpola. Sehingga keterlibatan siswa dalam

proses pembelajaran dikelas sangat minim.

6. Ketidaksiapan siswa dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan

oleh guru.

7. Masih banyak siswa yang kurang berminat dalam pembelajaran IPS

Terpadu, karena mata pelajaran IPS Terpadu dianggap membosankan.

8. Pola asuh orang tua masih cenderung memberikan kebebasan pada

anaknya dan kurang memberikan pengawasan yang baik.

9. Kurangnya inisiatif siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada guru.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka

masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kajian meningkatkan keterampilan

sosial dengan membandingkan antara model pembelajaran tipe Value
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Clarification Technique (VCT) dan model pembelajaran Scaffolding dengan

mempertimbangkan pengaruh variable moderator yaitu Pola Asuh Orang Tua

terhadap mata pelajaran IPS Terpadu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang diajar

menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe Value

Clarification Technique (VCT) dan siswa yang diajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif learning tipe Scaffolding pada mata pelajaran IPS

Terpadu?

2. Apakah terdapat perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang

memiliki pola asuh orang tua demokratis dan siswa yang memiliki pola

asuh orang tua permisif pada mata pelajaran IPS Terpadu?

3. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara penggunaaan model

pembelajaran dan pola asuh orang tua terhadap keterampilan sosial siswa

pada mata pelajaran IPS Terpadu?

4. Apakah keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif learning tipe Value Clarification Technique

(VCT) lebih efektif dibandingkan dengan yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif learning tipe Scaffolding bagi siswa yang

memiliki pola asuh orang tua demokratis pada mata pelajaran IPS

Terpadu?
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5. Apakah keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif learning tipe Scaffolding lebih efektif

dibandingkan dengan yang menggunakan model pembelajaran tipe Value

Clarification Technique (VCT) bagi siswa yang memiliki pola asuh orang

tua permisif pada mata pelajaran IPS Terpadu?

6. Apakah keterampilan sosial yang pola asuhnya demokratis lebih baik

dibandingkan dengan yang pola asuhnya permisif yang menggunakan

model pembelajaran kooperatif learning tipe Value Clarification

Technique (VCT) pada mata pelajaran IPS Terpadu?

7. Apakah keterampilan sosial yang pola asuhnya permisif lebih baik

dibandingkan dengan yang pola asuhnya  demokratis dalam penggunaan

model pembelajaran kooperatif learning tipe Scaffolding pada mata

pelajaran IPS Terpadu?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang diajar

menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe Value

Clarification Technique (VCT) dan siswa yang diajar menggunakan model

pembeajaran kooperatif learning tipe Scaffolding pada mata pelajaran IPS

Terpadu.
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2. Untuk mengetahui perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang

memiliki pola asuh orang tua demokratis dan siswa yang memiliki pola

asuh orang tua permisif pada mata pelajaran IPS Terpadu.

3. Untuk mengetahui interaksi antara penggunaaan model pembelajaran dan

pola asuh orang tua terhadap keterampilan sosial siswa pada mata

pelajaran IPS Terpadu.

4. Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran kooperatif learning tipe

Value Clarification Technique (VCT) dan model pembelajaran kooperatif

learning tipe Scaffolding dalam meningkatkan keterampilan sosial bagi

siswa yang memiliki pola asuh orang tua demokratis pada mata pelajaran

IPS Terpadu.

5. Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran kooperatif learning tipe

Scaffolding dan model pembelajaran tipe Value Clarification Technique

(VCT) dalam meningkatkan keterampilan sosial bagi siswa yang memiliki

pola asuh orang tua permisif pada mata pelajaran IPS Terpadu.

6. Untuk mengetahui efektivitas pola asuh demokratis dan pola asuh permisif

dalam menigkatkan keterampilan sosial dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif learning tipe Value Clarification Technique

(VCT) pada mata pelajaran IPS Terpadu.

7. Untuk mengetahui efektivitas pola asuh permisif dan pola asuh demokratis

dalam meningkatkan keterampilan sosial dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif learning tipe Scaffolding pada mata pelajaran IPS

Terpadu.
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1.6 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat

baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini, yaitu.

1. Secara teoritis

a. Untuk membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran merupakan

salah satu hal penting yang sangat berpengaruh dalam penelitian

keterampilan sosial siswa.

b. Untuk menambah khasanah kajian dalam melakukan penelitian dalam

keterampilan sosial.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna

untuk bahan informasi.

a. Bagi guru, diharapkan dapat enajdi masukan dalam memperluas

pengetahuan dan wawasan mengenai model pembelajaran dalam

meningkatkan keterampilam sosial pada siswa.

b. Bagi siswa, dapat meingkatkan keaktifan dalam pembelajaran sehingga

dapat menaikkan hasil belajar IPS Terpadu.

c. Bagi sekolah, untuk bahan masukan dalam rangka ikut memperhatikan

penilaian afektif pada siswa.

d. Bagi peneliti bidang yang sejenis, sebagai salah satu bahan referensi

dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.
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1.7 Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Value

Clarification Technique (VCT) dan model pembelajaran kooperatif tipe

Scaffolding, pola asuh orang tua dan keterampilan sosial.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester genap tahun

ajaran 2015/2016.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran

2015/2016.

5. Ruang Lingkup Ilmu penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan yaitu IPS

Terpadu.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Belajar

Proses dimana seseorang yang tidak tahu menjadi tahu dan dimana

seseorang merasa sulit sehingga menjadi mudah merupakan proses

beajar yang dialami oleh seseorang. Belajar memiliki beberapa

definisi salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Burton dalam

Siregar (2014: 4) bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku

pada diri individu karena adanya interaksi antara individu dengan

individu dan individu dengan lingkungannya sehingga mereka lebih

mampu berinteraksi dengan lingkungannya, sedagkan pembelajaran

adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses

belajar siswa, dengan memperhitugkan kejadian-kejadian ekstrim

yang berpernan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang

berlangsung dialami siwa. Wingkel dalam Siregar (2014: 12).

Penjelasan untuk memahami belajar dinamakan dengan teori-teori

belajar. Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana

orang belajar, sehingga membantu kita memahami proses kompleks

inheren pembelajaran. Ada beberapa teori belajar diantaranya yaitu
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teori belajar behavioristik, teori belajar kontruktivistik, teori belajar

humanistik dan teori belajar sosial. Teori belajar behaviorisme hanya

berfokus pada aspek objektif diamati pembelajaran, teori belajar

kontruktivistik untuk siswa agar mengemukakan gagasannya sendiri,

teori belajar humanistic untuk memanusiakan manusia, dan teori

belajar sosial menekankan pada hakekat sosiokultural dari

pembelajaran.

1. Teori Belajar Behaviorisme

Behaviorisme adalah suatu study tentang kelakuan manusia.

Timbulnya aliran ini disebabkan rasa tidak puas terhadap teori

psikologi daya dan teori mental state. Sebabnya ialah karena aliran-

aliran terdahulu menekankan pada segi kesadaran saja. Beberapa

ilmuan yang termasuk pendiri sekaligus penganut behavioristik

antara lain adalah Thorndike, Whatson, Hull, Guthrie, dan Skinner.

Menurut Guthrie bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah,

tingkah laku baik dapat diubah menjadi buruk dan sebaliknya,

tingakah laku buruk dapat diubah menjadi baik. Sedangkan

menurut Whatson ia menyimpulkan bahwa pengubahan tingkah

laku dapat dilakukan melalui latihan/membiasakan mereaksi

terhadap stimulus-stimulus yang diterima (Siregar, 2014: 26-27).

Jadi, teori behaviorisme ini menggambarkan bahwa belajar

merupakan pemberian stimulus-stimulus dan kemudian akan

menimbulkan perubahan yaitu tingkah laku, baik itu berubah
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menjadi baik, maupun berubah menjadi buruk yang didasari pada

kebiasaan.

Konsep dasar teori ini adalah perilaku manusia ditekankan pada

aspek-aspek yang lebih mekanistis, perilaku diukur dari hal yang

dapat diamati. Proses pembelajaran terjadi jika adanya stimulus.

Adapun karakteristik teori behaviorisme.

a. Mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil.
b. Bersifat mekanistis.
c. Mementingkan peranan lingkungan.
d. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon.
e. Mementingkan pentingnya latihan
f. Pemecahan masalah dengan trial eror (Siregar dkk, 2010: 26).

Teori koneksionisme mendasari behaviorisme bahwa tingkah laku

manusia pada dasarnya adalah hubungan antara perangsang dan

jawaban, belajar adalah pembentukan stimulus respon sebanyak-

banyaknya, pembentukan stimulus respon melalui latihan,

herbatisme (psikologi daya) artinya bahwa teori belajar

behaviorisme adalah suatu proses belajar dengan stimulus dan

respon lebih mengutamakan suatu unsur-unsur kecil, yang bersifat

umum, bersifat mekanistis, peranan lingkungan dapat

mempengaruhi suatu proses belajar.

Jadi, karakteristik esensial dari pendekatan behaviorisme terhadap

belajar adalah pemahaman terhadap kejadian-kejadian di

lingkungan untuk memprediksi perilaku seseorang, bukan pikiran,

perasaan, ataupun kejadian internal lain dalam diri orang tersebut.
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Teori belajar ini pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat

diukur dan diamati. Pengulangan dan pelatihan digunakan supaya

perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Hasil yang

diharapkan dari penerapan teori behavioristik ini adalah

terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Pada teori belajar ini

juga guru berperan penting karena guru memberikan stimulus

untuk menghasilkan respon sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini

juga, kurikulum dirancang dengan menyusun pengetahuan yang

ingin menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu

keterampilan tertentu. Dengan demikian bahwa teori behaviorisme

ini berhubungan dengan model pembelajaran tipe Value

Clarification Technique (VCT).

2. Teori Belajar Konstruktivistik

Menurut teori belajar konstruktivisme ini memahami belajar

sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh si belajar itu sendiri.

Pengetahuan ada di dalam diri seseoarang yang sedang mengetahui.

Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu dari saja dari otak

seseorang guru kepada siswa (Siregar dkk, 2010: 29).

Ciri-ciri belajar berbasis konstruktivistik sebagai berikut.

a. Orientasi.

b. Elisitasi.

c. Restrukturisasi ide.

d. Penggunaan ide baru dalam berbagai situasi,
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e. Review.

Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu

proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus

dilakukan oleh siswa. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif

berfikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal

yang sedang dipelajari, tetapi yang paling menentukan terwujudnya

gejala belajar adalah niat belajar siswa itu sendiri, sementara

peranan guru dalam belajar konstruktivistik berperan membantu

agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan

lancar.

Dalam hal sarana belajar, pendekatan konstruktivistik menekan

bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa

dalam mengontruksi pengetahuanya sendiri, melalui bahan, media,

peralatan, lingkungan, dan fasiitas lainnya yang disediakan untuk

membantu pembentukan tersebut. Lingkungan belajar sangat

mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi

terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas

lain yang didasarkan pada pengalaman, sehingga memunculkan

pemikiran terhadap usaha mengevaluasi belajar konstruktivistik

(Siregar dkk. 2010: 39-41).

3. Teori Belajar Humanistik

Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk

memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si
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pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa

dalam prses belajarnya harus berusaha agar lambat laun dia mampu

mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini

berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya

bukan dari sudut pandang pengamatnya. Peran guru dalam teori ini

sebagai fasilitator bagi para siswa sedangkan guru memberikan

motivasi, kesadaran mengenai makna kehidupan siswa. Guru

memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi

siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Siswa berperan

sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman

belajarnya sendiri. Tokoh ilmuan dalam teori ini adalah Kolb,

Honey, Mumford, Hubermas, dan Carl Rogers.

Menurur Hubermas dalam (Siregar, 2014: 36-37), belajar sangat

dipengaruhi oleh interaksi, baik dengan lingkungan maupun dengan

sesama manusia. Menurut Rogers, siswa yang belajar hendaknya

tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas, siswa diharapkan

dapat mengambil keputusan sendiri dan berani bertanggung jawab

atas keputusan-keputusan yang diambilnya sendiri.

Jadi, teori ini menekankan pada proses interaksi yang terjadi antara

sesama manusia dengan menigkatkan motivasi belajar yang

nantinya diharapkan dapat mengambil kepuusannya sendiri dan

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dalam arti tidak
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hanya dapat menyelesaikan masalah yang ada tetapi juga dapat

memahami hasil dari proses interaksi tersebut.

Dengan demikian teori humanistik ini berhubungan dengan model

pembelajaran tipe Scaffolding karena dalam teori ini siswa dituntut

untuk dapat bekerja sama dengan baik serta dapat mengembangkan

keterampilan dan ide-ide dalam pembelajaran.

4. Teori Belajar Sosial

Teori belajar sosial dikembangkan oleh Vigotsky. Teori Vigotsky

menekankan pada hakekat sosiokultural dari pembelajaran.

Berdasarkan teori Vigotsky maka dalam kegiatan pembelajaran

hendaknya siswa memperoleh kesempatan yang luas untuk

mengembangkan zona perkembangan proximalnya atau potensinya

melalui belajar dan berkembang. Dalam pembelajaran harus

terdapat bantuan untuk memfasilitasi siswa dalam menyelesaikan

permasalahan, bantuan itu dapat diberikan dalam bentuk contoh,

pedoman dan bimbingan orang lain atau teman sebaya.

Dengan demikian, teori Vigotsky cocok untuk pembelajaran yang

bersifat cooperative dengan model pembelajaran tipe Scaffolding

karena, dalam teori ini perkembangan siswa dapat dikembangkan

melalui bimbingan orang orang lain atau teman sebaya.

Jadi, belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi

pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi
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hingga liang lahat. Belajar juga merupakan hal yang tidak bisa

dihindari oleh seseorang dalamh idupnya. Belajar memiliki teori-

teori belajar yang sudah dikembangkan oleh beberapa ilmuan, teori

belajar ini juga merupakan peoma untuk memperkuat model

pembelajaran yang digunakan dalam suatu pembelajaran.

2.1.2 Hasil Belajar

Salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran

adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hasil

belajar merupakan cerminan tingkat keberhasilan atau pencapaian

tujuan dari proses belajar yang telah dilaksanakan yang pada

puncaknya diakhiri dengan suatu evaluasi. Menurut Mudjiono (2006:

3) hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan

tindak mengajar. Sedangkan menurut Sukmadinata (2007: 102) hasil

belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan

potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang.

Menurut Mudjiono (2006: 4) hasil belajar dapat dibedakan menjadi

dampak pengajaran dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut

sangat berguna bagi guru dan siswa. Dampak pengajaran adalah hasil

yang dapat diukur, seperti tertuang dalam angka raport, angka dalam

ijazah, atau kemampuan meloncat setelah latihan. Sedangkan dampak

pengiring adalah terapa pengetahuan dan kemampuan dibidang lain,

suatu transfer belajar.
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Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil pembelajaran. Ada

faktor yang dapat diubah (seperti: cara mengajar, mutu rancangan,

model evakuasi, dan lain-lain), ada pula faktor yang harus diterima

apa adanya (seperti: latar belakang siswa, gaji, lingkungan sekolah,

dan lain-lain) Suhardjono dalam Arikunto (2006: 55).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar adalah suatu pencapaian yang diperoleh oleh siswa dalam

proses pembelajaran yang dituangkan dengan angka maupun dalam

pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari atas ilmu yang didapat.

Hasil belajar yang tinggi atau rendah menunjukkan keberhasilan guru

dalam menyampaikan materi pelajaran dalam proses pembelajaran.

Suparno dalam Sardiman (2004: 38) mengatakan bahwa hasil belajar

dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan

lingkungannya. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang

telah diketahui, si subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi

proses interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari.

Djaali (2008: 99) menyatakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar antara lain sebagai

berikut:

1. Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri)
a. Kesehatan
b. Intelegensi
c. Minat dan Motivasi
d. Cara Belajar

2. Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri)
a. Keluarga
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b. Sekolah
c. Masyarakat
d. Lingkungan

Sedangkan menurut Nasution (2008: 183) agar belajar berhasil, maka

harus dipenuhi kondisi intern dan kondisi ekstern. Kondisi intern

terdiri atas penguasaan konsep-konsep dan aturan-aturan yang

merupakan prasyarat untuk memahami bahan pelajaran yang baru atau

memecahkan suatu masalah. Kondisi ekstern mengenai hal-hal dalam

situasi belajar yang dapat dikontrol oleh pengajar. Kondisi ekstern ini

terutama terdiri atas kimunikasi verbal.

Menurut Bloom dkk dalam Dimyati dan Mudjiono (2006: 26) ada tiga

taksonomi yang dapat dipakai untuk mempelajari jenis perilaku dan

kemampuan internal akibat belajar.

1. Ranah kognitif
Ranah kognitif (Bloom, dkk) terdiri dari enam jenis perilaku
diantaranya: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan
evaluasi.

2. Ranah Afektif
Ranah afektif (Krathwohl dan Bloom, dkk) terdiri dari lima
perilaku yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian dan penentuan
sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup.

3. Ranah Psikomotorik
Ranah Psikomotorik (Simpson) terdiri dari tujuh jenih perilaku
yaitu persepsi, kesiapan,gerakan terbimbing, gerakan yang
terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian gerakan, dan kreativitas.

(Djamarah, 2006: 107), Untuk mengukur keberhasilan proses

pembelajaran dibagi atas beberapa tingkatan taraf sebagai berikut:

1. Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai
oleh siswa.

2. Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat
dikuasai 76%-99%.
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3. Baik/minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60%-75%.
4. Kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60%.

Sehubungan dengan hal diatas, adapun hasil pengajaran dikatakan
betul-betul baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
a. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh

siswa.
b. Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan

hasil proses belajar mengajar itu bagi siswa seolah-olah telah
merupakan bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga
akan dapat mempengaruhi pandangan dan caranya mendekati
suatu permasalahan. Sebab pengetahuan itu dihayati dan penuh
makna bagi dirinya (Sardiman, 2008: 49).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa dalam

melaksanakan proses pembelajaran, hasil belajar yang diperoleh siswa

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam diri siswa

maupun dari luar diri siswa itu sendiri. Faktor yang berkaitan dengan

minat dan lingkungan maupun pemanfaatan sarana  adalah salah-satu

faktor  dari dalam maupun luar siswa itu sendiri yang diduga

berhubungan erat terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa.

2.1.3 Ranah Afektif

Ranah afektif menekankan  pada sikap, perasaan, emosi, dan

karakteristik moral yang diperlukan untuk kehidupan di masyarakat.

Tujuan dilaksanakan evaluasi hasil belajar afektif adalah untuk

mengetahui pencapaian hasil belajar dalam hal peguasaan ranah afektif

dari kompetisi yang diharapkan dikuasai oleh setiap siswa setelah

kegiatan pembelajaran berlangsung.
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Domain afektif memiliki lima tingkatan dari yang rendah sampai pada

yang tinggi, yaitu penerimaan, responding, penilaian, pengorganisasian,

dan karakterisasi.

1. Penerimaan (Receiving/ Attending)
Kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di
lingkungannya. Dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan
perhatian, mempertahankannya, dan mengarahakannya.

2. Tanggapan (Responding)
Memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya.
Meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan
tanggapan.

3. Penghargaan (Valuing)
Berkaitan dengan harga atau nilai yag diterapkan pada suatu objek,
fenomena, atau tingkah laku. Penilaian berdasar pada internalisasi
dan serangkaian nilai tertentu yang di ekspresikan dalam tingkah
laku.

4. Pengorganisasian (Organization)
Memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyekesaikan konflik
diantaranya, dan membentuk suatu system nilai yang konsisten.

5. Karakterisasi nilai
Memiliki system nilai yang mengandalikan tingkah lakunya
sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya (Sunarti dan
Rahmawati. 2014: 16).

Pada penelitian ini ranah afektif yang ditekankan adalah Pola asuh

orang tua. Dengan pola asuh orang tua siswa dalam pembelajaran IPS

Terpadu dapat meningkatkan keterampilan sosial pada siswa yang

termasuk dalam penilaian ranah afektif.

2.1.4 Keterampilan Sosial

Keterampilan sosial berasal dari kata terampil dan sosial. Kata

keterampilan berasal dari kata terampil digunakan disini karena

didalamnya terkandung suatu proses belajar, dari tidak terampil menjadi



31

terampil. Kata sosial digunakan karena pelatihan ini bertujuan untuk

mengerjakan suatu kemampuan berinteraksi dengan orang lain.

Keikhlasan, cinta tanpa ingin memiliki, dan empati merupakan

keterampilan sosial yang perlu dikembangkan dalam setiap lingkungan

kerja, termasuk sekolah, supaya dapat afektif atau berhasil dengan baik.

Komunikasi atau hubungan sosial merupakan perwujudan dari sikap

dasar melalui metode dan teknik yang khas. Teknik-teknik tersebut

memudahkan pengungkapan kualitas manusia yang utama. Orang-orang

menguasai keterampilan komunikasi, tetapi juga memiliki keikhlasan,

cinta tanpa ingin memiliki dan empati akan merasakan bahwa

keterampilan tersebut tidak relevan, bahkan membahayakan. Sebagai

contoh, orang yang sangat terampil berbicara, tetapi kurang dapat

memahami lawan bicara dari perspektif atau pandangan lawan bicara

tersebut, kemungkinan akan dibenci oleh orang banyak. Jadi. Teknik

komunikasi saja tidak dapat menciptakan hubungan sosial yang

memuaskan (Darmiyati, 2008: 93).

Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi,
berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kelompok. Keterampilan
sosial perlu didasari oleh kecerdasan personal berupa kemampuan
mengontrol diri, percaya diri, disiplin dan tanggung jawab. Untuk
selanjutnya kemampuan tersebut dipadukan dengan kemampuan
berkomunikasi secara jelas, lugas, menyakinkan, dan mampu
membangkitkan inspirasi, sehingga mampu mengatasi sialng pendapat
dan dapat menciptakan kerjasama (Maryani, 2011: 18).

Jadi, keterampilan sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki

individu/ remaja untuk dapat mengungkapkan perasaan positif maupun

negative dan mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan shari- hari.
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Keterampilan sosial, baik secara langsung atau tidak membantu remaja

menyesuaikan diri dengan standar harapan masyarakat dalam norma-

norma yang berlaku disekelilingnya. Keterampilan- keterampilan

tersebut meliputi kerjasama, kontrol diri, dan berbagi ide atau

pengalaman. Apabila keterampilan sosial dapat dikuasai oleh remaja

pada fase tersebut maka ia akan mampu menyesuaikan diri dengan

lingkungan sosialnya.

Cadler dalam Maryani (2011: 19) menjelaskan mengenai pentingnya

keterampilan sosial dikembangkan di kelas:

“keterampilan sosial sangat diperlukan dan harus jai prioritas dalam
mangajar. Mengajar bukan hanya sekedar mengembangkan
keterampilan akademik. Hal yang sangat penting dalam
mengembangkan keterampilan sosial adalah mendiskusikan sesame
guru atau orang tua tentang keterampilan sosial apa yang menjadi
prioritas, memilih salah satu keterampilan sosial, mempraktikkan,
merefleksi dan akhirnya mereview dan mempraktikkannya kembali
setelah diperbaiki, merefleksi dan seterusnya sampai betul-betul terkusi
oleh siswa”.

Jadi, keterampilan sosial memang sangat penting dalam pencapaian

tujuan pembelajaran. Siswa yang menguasai materi pembelajaran tetapi

tidak bisa berkomunikasi dengan baik, egois dan tidak dapat bekerja

sama, belum dapat diktakan berhasil dalam proses pembelajaran.

Pembelajaran dapat dikatakan baik jika memenuhi tiga ranah belajar

yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.

Keterampilan sosial merupakan bagian dari ranah afektif.

Maryani (2011: 21) menyatakan keterampilan sosial tersebut dapat

dicapai melalui.
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1. Proses pembelajaran
Dalam menyampaikan materi guru mempergunakan berbagai
metode misalnya bertanya, diskusi, bermain peran, investigasi,
kerja kelompok, dan penguasaan. Sumber pembelajaran dapat
mempergunakan lingkungan sekitar,

2. Pelatihan
Guru membiasakan siswa untuk selalu mematuhi aturan main yang
telah ditentukan, misalnya memberi salam, berbicara dengan sopan,
mengajak mengunjungi orang yang kena musibah/ sakit, atau kena
bencana, datang kepanti asuhan dan sebagainya,

3. Penilaian Berbasis portofolio atau Kinerja
Penilaian tidak hanya diperoleh dari hasil tes, tetapi juga hasil dari
perilaku dan budi pekerti siswa.

Grotberg dalam Desmita (2007: 230) menyatakan bahwa apa saja yang

dapat dilakukan oleh remaja sehubungan dengan keterampilan sosial

meliputi.

1. Berkomunikasi
2. Memecahkan masalah
3. Mengelola perasaan dan impuls-impuls
4. Mengukur temperamen sendiri dan orang lain
5. Menjalin hubungan-hubungan yang saling mempercayai.

Sedangkan menurut Maryani (2011: 18) keterampilan sosial adalah

keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi dan berpartisipasi dalam

kelompok. Keterampilan sosial perlu didasari oleh kecerdasan personal

berupa kemampuan mengontrol diri, percaya diri, disiplin dan tanggung

jawab. Keterampilan sosial dapat dikelompokkan atas empat bagian,

yaitu.

1. Keterampilan dasar berinteraksi: berusaha untuk saling mengenal, ada
kontak mata, berbagi informasi atau material

2. Keterampilan komunikasi: mendengar dan berbicara secara bergiliran,
melembutkan suara (tidak membentak), menyakinkan orang untuk
dapat mengemukakan pendapat, mendengarkan sampai orang tersebut
menyelesaiakan pembicaraannya

3. Keterampilan membangun tim/kelompok: mengakomodasi pendapat
orang, bekerjasama, saling menolong, saling memperhatikan
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4. Keterampilan menyelesaikan masalah: mengendalikan diri, empati,
memikirkan orang lain, taat terhadap kesepakatan, mencari jalan
keluar dengan berdiskusi, respek terhadap pendapat yang berbeda.

Berkaitan dengan keterampilan tersebut, indikator keterampilan sosial

dalam penlitian ini yang berupa keterampilan berkomunikasi,

keterampilan bekerjasama, keterampilan mengeluarkan pendapat,

keterampilan menyelesaikan masalah dan keterampilan bertanggung

jawab masuk kedalam keterampilan komunikasi, keterampilan

membangun kelompok dan keterampilan menyelesaikan masalah.

2.1.5 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Ilmu Pengetahuan Sosial atau yang lebih dikenal dengan IPS merupakan

bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses pembelajaran di sekolah

karena mata pelajaran tersebut membantu peserta didik untuk mengenali

lingkungan sosial di tempat tinggalnya maupun di tempat yang jauh dari

mereka.

Mata pelajaran IPS ditemukan pada tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat

Perguruan Tinggi. Namun, di setiap jenjang pendidikan mempunyai

takaran yang berbeda. Di SD maupun SMP untuk mata pelajaran tersebut

mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut terlihat dari penggabungan

bidang studi sejarah, geografi, ekonomi dan sosiologi dan ilmu-ilmu

sosial lainnya menjadi satu mata pelajaran yang disebut dengan IPS

terpadu.
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Joni T.R dalam Trianto (2007: 6) menerangkan bahwa pembelajaran

terpadu merupakan sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik

secara individual maupun kelompok, aktif mencari, menggali dan

menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan

otentik. Senada dengan pendapat tersebut, menurut Hadisubroto dalam

Trianto (2007: 6), pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang

diawali dari suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan

dengan pokok bahasan lain, konsep tertentu dikaitkan dengan konsep

lain, yang dilakukan secara spontan atau direncanakan, baik dalam satu

bidang studi atau lebih dan dengan beragam pengalaman belajar anak

maka pembelajaran akan lebih bermakna.

Mata Pelajaran IPS Terpadu bertujuan untuk mempermudah peserta didik

untuk belajar. Mata pelajaran IPS sebelumnya masing-masing berdiri

sendiri sehingga sehingga menambah jam belajar peserta didik.

Penyatuan mata pelajaran tersebut diharapkan siswa lebih mudah belajar.

Pelaksanaan pembelajaran IPS terpadu di sekolah dapat dilakukan oleh

seseorang (tunggal) atau dengan cara team. Pembelajaran dengan cara

Team Teaching adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh dua

guru atau lebih dalam mengajar yang masing-masing guru mempunyai

keahlian di bidang tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah

guru yang bukan bidang studinya sehingga akan saling melengkapi.

Sedangkan pembelajaran tunggal dapat dilakukan oleh seorang guru saja

akan tetapi guru tersebut harus benar-benar menguasai materi yang bukan

bidang studinya.
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Tujuan pembelajaran IPS mencakup lima hal yaitu.

1. Mengembangkan pengetahuan dasar kesosiologian, kegeografian,
keekonomian, kesejarahan, dan kewarganegaraan (atau konsep-konsep
yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya).

2. Mengembangkan kemampuan berfikir kritis, keterampilan inkuiri,
pemecahan masalah, dan keterampilan sosial.

3. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai
kemanusiaan (serta mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa).

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, berkompetensi, dan bekerja
sama dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala local,
nasional maupun internasional (Zubaedi, 2011: 289).

Rumusan tujuan pembelajaran IPS tersebut menyangkut aspek kognitif,

afektik, maupun psikomotorik. Pembelajaran IPS juga diharapkan dapat

melatih peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan

keterampilan seperti berkomunikasi, beradaptasi, bersinergi, bekerja

sama, bahkan berkompetensi sesuai dengan adab dan norma-norma yang

ada. Selanjutnya, para siswa diharapkan menghargai dan merasa bangga

terhadap warisan budaya dan peninggalan sejarah bangsa,

mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti luhur,

mencontoh nilai-nilai keteladanan dan perjuangan para pahlawan, para

pemuka masyarakat dan pemimpin bangsa, memiliki kebangsaan

nasional dan ikut mempertahankan jati diri bangsa.

Jadi, Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu yang mempelajari aspek sosial

yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap,

nilai yag diperlukan dalam berpartisipasi dalam masyarakat. Ilmu

pengetahuan sosial terdiri dari berbagai macam pelajaran yaitu geografi,

sosiologi, ekonomi dan sejarah. Untuk menjadi manusia yang dapat dapat
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beradaptasi dengan baik kepada masyarakat, ilmu IPS samgat perlu

dikemvangkan da dipelajari oleh semua makhluk sosal dari sejak dini.

2.1.6 Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT)

Dalam mata pelajaran IPS, pembelajaran erat kaitannya dengan ranah

afektif. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu strategi pembelajaran afektif

yang erat kaitannya dengan nilai yang sulit diukur tersebut. Amri dan

Ahmadi (2010: 208) mengemukakan pengertian strategi pembelajaran

afektif sebagai strategi yang tidak hanya bertujuan untuk mencapai

pendidikan kognitif saja, tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi

yang lainnya yaitu sikap dan keterampilan afektif.

Salah satu strategi pembelajaran afektif pada pembelajaran IPS adalah

dengan menerapkan model pembelajaran Value Clarification Technique

(VCT) dalam proses pembelajarannya. Djahiri (1979) dalam Al-lamri

dan Ichas (2006: 87) mengemukakan bahwa VCT merupakan sebuah

cara menanamkan dan mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari siswa.

Menurut Bahar (2008: 121-6), VCT merupakan suatu model

pengklarifikasian sikap yang sesuai dengan tuntutan perkembangan

pembelajaran IPS masa sekarang. Sanjaya (2011: 283) juga berpendapat

bahwa VCT dapat membantu siswa mencari dan menentukan suatu nilai

yang dianggapnya baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui

proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa.
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Tujuan menggunakan model VCT  menurut Taniredja, Faridli, dan

Harmianto (201: 88) yaitu.

1. Mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu
nilai.

2. Menanamkan kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimiliki,.
Menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang
rasional (logis) dan diterima siswa.

3. Melatih siswa dalam menerima dan menilai nilai dirinya dan posisi
nilai orang lain.

Jarolimek (1977) dalam Taniredja, Faridli, dan Harmianto (2011: 89-90)

mengklasifikasikan langkah pelaksanaan model pembelajaran VCT ke

dalam 7 tahap yang dibagi menjadi 3 tingkat. Setiap tahap dijelaskan

sebagai berikut.

1. Kebebasan Memilih, yang terdiri dari 3 tahap pembelajaran yaitu.
a. Memilih secara bebas, artinya kesempatan untuk menentukan

pilihan yang menurutnya baik karena nilai yang dipaksakan tidak
akan menjadi miliknya secara penuh.

b. Memilih dari beberapa alternative, artinya untuk menentukan
pilihan dari beberapa alternative pilihan secara bebas, serta

c. Memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang
akan timbul sebagai akibat pilihannya.

2. Menghargai, terdiri dari 2 tahap pembelajaran, yaitu.
a. Adanya perasaan senang dengan nilai yang menjadi pilihan orang

lain.
b. Menegaskan nilai yang sudah bagian integral dalam dirinya

didepan umum
3. Berbuat, terdapat dua pembelajaran, yaitu.

a. kemampuan untuk mencoba melaksanakannya
b. mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya, artinya nilai

yang menjadi pilihan itu harus tercermin dalam kehidupannya
sehari-hari.

Jika dilihat dari tahap-tahap pelaksanaannya, pembelajaran VCT

sebetulnya menekankan bagaimana seseorang membangun nilai yang

dianggapnya baik untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam proses pembelajarannya, VCT dapat dikembangkan melalui
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proses dialog. Menurut Sanjaya (2011: 285), beberapa hal yang harus

diperhatikan guru ketika melakukan dialog pada proses pembelajaran

menggunakan model VCT, yaitu.

1. Hindari penyampaian pesan melalui proses pemberian nasihat atau
pesan-pesan moral yang menurut guru dianggap baik.

2. Jangan memaksa siswa memberi respon tertentu apabila siswa
memang tidak menghendakinya.

3. Usahakan dialog dilaksanakan secara bebas dan terbuka, sehingga
siswa akan mengungkapkan perasaannya secara jujur dan apa
adanya.

4. Dialog dilaksanakan kepada individu, bukan kepada kelompok kelas.
5. Hindari respon yang dapat menyebabkan siswa terpojok.
6. Tidak mendesak siswa pada pendirian tertentu.
7. Jangan mengorek alasan siswa lebih dalam.

Jarolimek dalam Al-lamri dan Ichas (2006: 87-90) merekomendasikan

beberapa cara berkenaan dengan teknik pembelajaran nilai, antara lain.

1. Teknik evaluasi diri dan evaluasi kelompok
2. Teknik lecturing
3. Teknik menarik dan memberi percontohan
4. Teknik indoktrinasi dan pembakuan kebiasaan
5. Teknik tanya jawab
6. Teknik menilai suatu bahan tulisan, baik dari buku maupun tulisan

khusus yang dibuat guru
7. Teknik mengungkap nilai melalui  permainan
8. Teknik inkuiri nilai.

Jadi, model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT)

merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan sebagai

sarana pengungkapan suatu nilai yang baik dan selanjutnya akan

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu teknik

penyampaiannya yaitu dengan melakukan suatu permainan. Permainan

dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran berupa kartu

bergambar. Penggunaan kartu bergambar bertujuan untuk memudahkan
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siswa dalam memahami materi yang abstrak. Dengan menerapkan model

pembelajaran VCT Permainan, diharapkan pembelajaran yang dilakukan

akan lebih menyenangkan dan dapat meningkatkan performansi guru,

aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa.

2.1.7 Model Pembelajaran Scaffolding

Teori Scaffolding pertama kali diperkenalkan di akhir 1950-an oleh

Jerome Bruner, seorang psikolog kognitif . Dia menggunakan istilah

untuk menggambarkan anak-anak muda dalam akuisisi bahasa.  Anak-

anak pertama kali mulai belajar berbicara melalui bantuan orang tua

mereka, secara naluriah anak-anak telah memiliki struktur untuk belajar

barbahasa.

Scaffolding merupakan interaksi antara orang-orang dewasa dan anak-

anak yang memungkinkan anak-anak untuk melaksanakan sesuatu di luar

usaha mandirinya. Cazden (1983: 6) mendefinisikan scaffolding sebagai

“kerangka kerja sementara untuk aktivitas dalam penyelesaian”.

Scaffolding dipersiapkan oleh pembelajar untuk tidak mengubah sifat

atau tingkat kesulitan dari tugas, melainkan dengan scaffolding yang

disediakan memungkinkan peserta didik untuk berhasil menyelesaikan

tugas.

Martinis (2010) Langkah-langkah metode pembelajaran Scaffolding

secara operasional, strategi pembelajaran Scaffolding dapat ditempuh

melalui tahapan-tahapan berikut.
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1. Assemen kemampuan dan taraf perkembangan setiap siswa untuk
menentukan Zone of Proximal Development (ZPD).

2. Menjabarkan tugas pemecahan masalah ke dalam tahap-tahap yang
rinsi sehingga dapat membantu siswa melihat zona yang akan
diskafold.

3. Menyajikan tugas belajar secara berjenjang sesuai taraf perkembangan
siswa. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui
penjelasan, peringatan, dorongan (motivasi), penguraian masalah ke
dalam langkah pemecahan, dan pemberian contoh (modelling).

4. Mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas belajar secara mandiri.
5. Memberikan dalam bentuk pemberian isyarat, kata kunci, tanda mata

(minders), dorongan, contoh atau hal lain yang dapat memancing
siswa bergerak ke arah kemandirian belajar dalam pengarahan diri

Lange (2002) menyatakan bahwa ada dua langkah utama yang terlibat

dalam scaffolding pembelajaran.

1. Pengembangan rencana pembelajaran untuk membimbing peserta
didik dalam memahami materi baru.

2. Pelaksanaan rencana, pembelajar memberikan bantuan kepada peserta
didik di setiap langkah dari proses pembelajaran. Scaffolding terdiri
dari beberapa aspek khusus yang dapat membantu peserta didik dalam
internalisasi penguasaan pengetahuan.

Jadi, metode Scaffolding merupakan pemberian bantuan, bimbingan,

dukungan, maupun motivasi dari orang yang lebih dewasa atau lebih

kompeten khususnya guru kepada siswa. Metode ini melibatkan siswa

secara aktif. Proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif,

jika siswa belajar secara kooperatif dengan siswa yang lain dalam

suasana lingkungan yang mendukung (supportive), diberikan bimbingan

atau motivasi dari seseorang yang lebih mampu atau lebih dewasa. Guru

memiliki peran dalam mengatur tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa,

serta memberikan dukungan dinamis (dynamic support). Apabila semua

peran guru mencakup defenisi di atas maka akan mendorong siswa
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berkembang secara maksimal dalam Zone of Proximal

Development (Zona Perkembangan Terdekat).

2.1.8 Pola Asuh Orang Tua

1. Pengertian Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh adalah tata sikap atau prilaku yang digunakan orang tua

untuk mendidik atau merawat anaknya. Menurut Hurlock (2005: 44),

pola asuh orang tua adalah interaksi aturan, norma, tata nilai yang

berlaku pada masyarakat dalam mendidik dan merawat anak-anaknya.

Poerwadarminta dalam Darmayati (2007: 14), menyatakan pola asuh
orang tua adalah gambaran, tata cara atau perbuatan yang dilakukan
orang tua (ibu/bapak atau wali), dalam menjaga, mendidik serta
merawat anaknya. Disamping lingkungan sosial yang dimiliki oleh
seorang anak, pola asuh orang tua akan turut menentukan
terbentuknya sikap dan watak anak dalam menjalani hidupnya.

Pola asuh orang tua dapat pula merupakan interaksi sosial awal yang

berguna untuk mengenalkan anak pada peraturan, norma dan tata nilai

yang berlaku pada masyarakat disekitar anak. Hermawan (2005: 62).

Shochib dalam Daryati (2007: 16), pola asuh orang tua dalam
membantu anak untuk mengembangkan diri adalah upaya orang tua
yang diaktualisasikan  dalam penataan lingkungan fisik, lingkungan
sosial internal dan eksternal, pendidikan internal dan eksternal, dialog
dengan anak-anaknya, suasana psikologis, sosiobudaya, prilaku yang
ditampilkan saat terjadinya pertemuan dengan anak-anak, kontrol
terhadap prilaku anak-anak, dan menentukan nilai-nilai moral sebagai
dasar berprilaku dan yang diupayakan kepada anak-anak.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pola asuh orang tua diatas,

dapat dinyatakan bahwa pola asuh adalah cara atau sikap yang

dilakukan orang tua dalam mendidik dan merawat anaknya dalam
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membentuk sikap dan watak anak serta mengenalkan norma dan tata

nilai yang berlaku serta pola pemikiran atau psikologis anak. Oleh

sebab itu, setiap orang tua diharapkan dapat menerapkan atau cara

sistem pola asuh yang tepat dalam mendidik, membesarkan dan

merawat anak-anaknya.

2. Peran Orang Tua dalam Mengasuh Anak

Menurut Syafei (2002: 8-12), anak merupakan hal yang sangat

berharga dimata siapapun, khususnya orang tua. Anak adalah

hubungan perekat di dalam keluarga, sehingga dapat dikatakan anak

memiliki nilai yang tak terhingga. Banyak fenomena membuktikan

orang tua rela berkorban demi keberhasilan anaknya. Tidak jarang

ditemukan orang tua yang menghabiskan waktu, sibuk bekerja

semata-mata hanya untuk kepentingan anak. Ditinjau dari sisi

psikologis, kebutuhan anak bukan hanya sebatas kebutuhan materi

semata, anak juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari

orang terdekatnya, khususnya orang tua. Realitanya, banyak anak

yang kurang mendapatkan kebutuhan afeksi (kasih sayang),

disebabkan orang tua sibuk mencari uang demi untuk memperbaiki

perekonomian keluarga. Perbedaan prinsip inilah yang terakadang

membuat dilema dalam hubungan orang tua dan anak menjadi

semakin lemah, perhatian dan kasih sayang merupakan kebutuhan

mendasar bagi anak.
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Lingkungan rumah disamping berfungsi sebagai tempat berlindung,

juga berfungsi sebagai tampat untuk memenuhi kebutuhan hidup

seseorang, seperti kebutuhan bergaul, kebutuhan rasa aman,

kebutuhan mengaktualisasikan diri, dan sebagai wahana untuk

mengasuh anak hingga dewasa. Dengan kata lain, lingkungan keluarga

memiliki andil besar dalam perkembangan psikologis anak.

Kedekatan hubungan antara orang tua dengan anak tentu saja akan

berpengaruh secara emosional. Anak akan merasa dibutuhkan dan

berharga dalam keluarga, apabila orang tua memberikan perhatiannya

kepada anak. Anak akan menganggap bahwa keluarga merupakan

bagian dari dirinya yang sangat dibutuhkan dalam segala hal.

Sebaliknya, hubungan yang kurang harmonis antara orang tua dan

anak akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Tidak

jarang anak terjerumus ke hal-hal negatif dengan alasan orang tua

kurang memberikan perhatian kepada anak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa peran orang

tua sangat  dibutuhkan dalam perkembangan psikologis anak.

Perhatian dan kedekatan orang tua sangat mempengaruhi keberhasilan

anak dalam mencapai apa yang diinginkan. Orang tua merupakan

pemberi motivasi terbesar bagi anak sehingga diharapakan orang tua

dapat memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya kepada

anak. Kedekatan antara orang tua dan anak memiliki makna dan peran

yang sagat penting dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Oleh
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karena itu, kualitas dan kuantitas pertemuan antar anggota keluarga

perlu ditingkatkan dengan tujuan untuk membangun keutuhan

hubungan orang tua dan anak.

3. Jenis Pola Asuh

Menurut Baumrind dalam (Dariyono, 2004: 44-47), pola asuh terbagi

menjadi pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. Berikut

penjelasan singkat masing-masing pola asuh tersebut.

1. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis (Authoritative) adalah pola asuh yang

memperlihatkan pengawasan ekstra ketat terhadap tingkah laku

anak-anak, tetapi mereka juga bersikap responsive, menghargai dan

menghomati pemikiran, perasaan serta mengikutsertakan anak

dalam pengambilan keputusan. Pengasuhan demokratis

(Authoritative) diasosiasikan dengan rasa harga diri yang tinggi

(high self-esteem), memiliki moral standar, kematangan

psikososial, kemandirian, sukses dalam belajar dan bertanggung

jawab secara sosial (Desmita, 2007: 144).

Menurut Jahja (2011: 451) pola asuh Authoritative adalah gaya

pengasuhan dimana orang tua melakukan kontrol kepada anak,

tetapi tidak terlalu ketat. Umumnya orang tua pada pola asuh ini

bersikap tegas namun memberikan penjelasan mengenai aturan

yang diterapkan dan memberi kesempatan untuk

mendiskusikannya, orang tua paham akan keinginan dan kebutuhan
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anak. Mereka tanggap dan mengabulkannya bila hal itu masuk akal

dan mungkin dilaksanakan.

Idris dan Jamal (1992: 88), menyatakan bahwa ciri-ciri pola asuh

demokrasi adalah.

1. Menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat di terima dan
dipahami dan di mengerti oleh anak

2. Memberikan pengarahan tentang perbuatan baik yang harus
dipertahankan oleh anak dan yang tidak baik agar di tinggalkan

3. Memberikan bimbingan dengan penuh perhatian
4. Dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga
5. Dapat menciptakan suasana komunikatif antara orang tua dan

sesama keluarga.

Pada pola asuh orang tua yang demokratis, orang tua tidak

memaksakan kehendaknya kepada anak. Anak diberi kebebasan

dalam mengeluarkan pendapatnya Jika anak melakukan kesalahan,

orang tua tidak langsung menghukum tetapi terlebih dahulu

menanyakan alasan mengapa anak melakukan hal tersebut lalu

menasehati mereka. Sehingga pola asuh orang tua demokratis dapat

memberikan dampak yang positif terhadap anak. Dampak tersebut

sangat membantu anak dalam berinteraksi atau melakukan

hubungan terhadap orang lain. Anak mudah bersosialisasi dalam

kelompok kecil maupun besar. Sehingga pada pembelajaran

menggunakan model bermain peran maupun model Jigsaw, anak

yang pola asuh orang tuanya demokratis tidak memiliki hambatan

dalam penerapannya.
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2. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif (permissive)  memberikan pengawasan yang

sangat longgar. Memberikan kesempatan pada anaknya untuk

melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup. Orang tua

cenderung tidak menegur atau memperingatkan apabila anak

sedang melakukan kesalahan atau dalam masalah dan hanya sedikit

melakukan bimbingan kepada anak. Karena orang tua yang

permissive cenderung membiarkan anak-anak mereka melakukan

apa yang mereka inginkan dan akibatnya anak-anak tidak pernah

belajar mengendalikan perilaku mereka sendiri dan selalu

mengharapkan agar semua kemauannya dituruti (Desmita, 2007:

145).

Menurut Jahja (2011: 451) oang tua yang pola asuhnya permisif

memberikan kebebasan kepada anak, tidak teralu melarang anak

dan tidak banyak menuntut. Orang tua mempunyai sifat hangat,

suka merawat dan melibatkan diri dengan anak. Umumnya orang

tua toleran terhadap perilaku anak dan jarang memberikan

hukuman.

Pada pola asuh orang tua yang permisif, orang tua membebaskan

kepada anak untuk menyatakan keinginannya. Orang tua selalu

memberikan apa yang anak minta. Sehingga anak menjadi tidak

terkendali dan tidak bisa belajar mandiri sehingga anak selalu

bergantung kepada orang tuanya.  Anak menjadi lebih egois dan
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sangat manja. Dampak dari pola asuh orang tua permisif yaitu anak

menjadi agresif, cenderung egois dan tidak terkendali serta suka

mendominasi. Dampak tersebut membuat anak susdah untuk

berinteraksi atau melakukan hubungan terhadap orang lain. Anak

butuh waktu lama dalam bersosialisasi  didalam kelompok

sehingga dibutuhkan kesabaran dalam melatih keterampilan

sosialnya. Menurut Idris dan Jamal (1992: 89-90), yang termasuk

pola asuh permisif adalah sebagai berikut.

1. Membiarkan anak bertindak sendiri tanpa memonitor dan
membimbingnya

2. Mendidik anak acuh tak acuh , bersikap pasif dan masa bodoh
3. Mengutamakan kebutuhan material saja
4. Membiarkan saja apa yang dilakukan anak (terlalu memberikan

kebebasan untuk mengatur diri sendiri tanpa ada peraturan-
peraturan dan norma-norma yang digariskan orangtua)

5. Kurang sekali keakraban dan hubungan yang hangat dalam
keluarga.

Pada pola asuh permisif, orang tua mengutamakan kebutuhan

material anak saja. Biasanya orang tua memberikan apa saja yang

mereka inginkan. Hal ini dikarenakan orang tua terlalu sibuk

dengan pekerjaan mereka sendiri.

4. Fungsi Pola Asuh Orang Tua

Dalam pengasuhan anak orang tua memiliki metode pola asuh

karena orang tua menginginkan anaknya yang mempunyi

kepribadian yang baik dan dapat diandalkan orang tua. Dalam pola

asuh ada beberapa fungsi dari pengasuhan itu sendiri, menurut G.

Tembong (2003: 25) ada lima fungsi dari pengasuhan yaitu.
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1. Pembentukan kepribadian yang baik, kuat dan tangguh.
2. Pembentukan karakter anak.
3. Agar anak memiliki budi pekerti yang baik.
4. Melahirkan anak yang berkualitas tidak tergantung dengan

orang tua dan juga orang lain.
5. Dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan taat pada

peraturan adat yang berlaku di masyarakat.

Dari lima fungsi pola pengasuhan dapat disimpulkan bahwa secara

tidak langsung pola pengasuhan anak sangat berhubungan dengan

kepribadian anak karena proses pengasuhan dimana bayi akan

mendasari kepribadian anak dimasa kanak-kanak akan mendasari

kepribadian dimasa remajanya dan seterusnya. Dengan demikian

tampaklah bahwa kepribadian seseorang dimasa dewasa tidak dapat

dipisahkan begitu saja, dari proses pengasuhan diri fase

sebelumnya. Selain itu dalam pengasuhan anak langsung

terbentuknya karakter anak yang baik maupun tidak baik. Orang

tua juga menginginkan anaknya menjadi orang yang berguna bagi

orang lain dan menjadi masyarakat yang baik dapat mematuhi

peraturan - peraturan yang berlaku dimasyarkat.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 2. Penelitian yang Relevan
No Nama Judul Hasil Penelitian
1 Eka Rizki

Amalia
(2013)

Studi Perbandingan
Moralitas
Pembelajaran Value
Clarification
Technique (VCT)
dan Group
Investigation (GI)
Dengan
Memperhatikan
Sikap Terhadap

Ada perbedaan moralitas
antara siswa yang diajar
menggunakan model
pembelajaran VCT dan
siswa yang diajar
menggunakan model
pembelajaran GI pada
mata pelajaran IPS
Terpadu dengan hasil
pengujian Fhitung 5,802 >
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Mata Pelajaran IPS
Terpadu Pada Siswa
Kelas VIII SMP
Negeri 1 Seragi
Lampung Selatan
Tahun Pelajaran
2012-2013

dari Ftabel 4,10. Moralitas
siswa yang
pembelajarannya
menggunakan VCT lebih
baik dibandingkan
menggunakan GI untuk
siswa yang positif
terhadap pembelajaran IPS
Terpadu dengan hasil
pengujian Thitung 9,806 >
Ttabel 2,10. Moralitas siswa
yang pembelajarannya
menggunakan GI lebih
baik dibandingkan dengan
VCT untuk siswa yang
negative terhadap
pelajaran IPS Terpadu
dengan pengujian Thitung

2,339 > Ttabel 2,10. Adapun
interaksi antara
pengguanaan model
pembelajaran IPS Terpadu
dan sikap pada mata
pelajaran IPS Terpadu
terhadap moralitas siswa
dengan hasil pegujian
hitung Fhitung 50,026 >
Ftabel 4,10.

2 Monica Sirait
(2012)

Penerapan Model
Pembelajaran
Konstruktivisme
dengan Pendekatan
Scaffolding Dalam
Upaya
Meningkatkan
Aktivitas dan Hasil
Belajar Akuntansi
Siswa Kelas X AK
SMK YAPIM
Medan T.A
2011/2012

Model pembelajaran
konstruktivisme dengan
pendekatan scaffolding
dapat meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar
akuntansi siswa kelas X
AK pada kompetensi
menyelesaikan siklus
akuntansi perusahaan jasa
dan dagang di SMK
YAPIM Medan T.A
2011/2012, dan diperoleh
uji signifikan untuk hasil
belajar, thitung > ttabel
yaitu 6,26 > 1,66, dengan
nilai rata – rata pada
siklus I 69,17 %,
sedangkan siklus II
sebesar 80,31
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3 Imelda Riris
Anugraheny
(2013)

Pengaruh Konsep
Budaya Organisasi
Intra Sekolah
Terhadap
Keteramplan Sosial
Siswa Kelas X SMA
Xaverius Pahoman
Bandar Lampung
Tahun Ajaran 2012-
2013

Ada pengaruh tingkat
pemahaman budaya
oraganisasi intra sekolah
terhadap keterampilan
sosial siswa SMA
Xaverius Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2012-
2013 memiliki keeratan
kuat dengan hasil analisis
data diperoleh sebgai
berikut : budaya organisasi
yaitu 71,9 % dengan
kategori kurang paham
dan keterampilan sosial
53,2 % dengan kategori
sedang

4 Reza Aprilia
(2006)

Hubungan Pola
Asuh Orang Tua
Dengan Kecerdasan
Emosional Siswa
Kelas VIII di SMP
Negeri 8 Bandar
Lampung Tahun
Pelajaran 2009/2010

Adanya hubungan antara
pola asuh orang tua
dengan kecerdasan
emosional siswa kelas VIII
di SMP negeri 8 bandar
lampung tahun pelajaran
2009/2010. Hal ini
dibuktikan dari
perhitungan uji F yang
menunjukkan bahwa
Fhitung > F yaitu29,65 >
16,81.

2.3 Kerangka Pikir

Untuk mencapai keberhasilan dan meningkatkan keterampilan sosial bagi

para siswa ditingkat SMP sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor

yaitu keluarga, lingkungan, kepribadian dan meningkatkan kemampuan

menyesuaikan diri. Disisi lain hasil belajr dalam kenyataannya masih

mengutamakan aspek kognitif, sehingga aspek afektif mengenai

peningkatan keterampilan sosial kurang diperhatikan.

Faktor yang sangat mempengaruhi adalah kreatifitas guru dalam

penyampaian materi di kelas. Oleh karena itu pemilihan model
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pembelajaran yang tepat sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan para

siswa. Namun pada kenyataannya guru masih banyak yang menggunakan

model konvensional dan diskusi tidak berpola.

Model pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran yang

digunakan guru untuk menyampaikan materi secara lisan kepada siswa,

disini peran guru aktif dibanding dengan siswa, sedangkan diskusi tidak

berpola artinya guru hanya memberikan diskusi kemudian persentasi yang

menekankan pada aspek kognitif. Hal ini menjadikan siswa merasa bosan

terhadap mata pelajaran dan tidak hanya itu suasana yang terjadi akan terasa

monoton dan tidak aktif karena siswa cenderung diam dan mengakibatkan

kurang tercapainya tujuan pembelajaran. Saat ini pada kurikulum baru yaitu

kurikulum 2013 sistem pembelajaran menekankan pada siswa yang aktif

dibandingkan dengan guru, guru hanya menjadi mediator dalam

pembelajaran sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan-

keterampilan yang mereka pendam.

Model pembelajaran kooperatif adalah salah satu cara untuk membantu

siswa dalam mengalami kesulitan belajar dengan dibantu oleh temah sebaya

yang lebih memahami materi pada pembelajaran tersebut. Model

pembelajaran kooperative atau model pembelajaran berkelompok pada

penelitian ini adalah model pembelajaran tipe Value Clarification Technique

(VCT) dan model pembelaran tipe scaffolding.

Variable independen atau yang mempengaruhi pada penelitian ini adalah

model pembelaran tipe Value Clarification Technique (VCT) dan model
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pembelaran tipe scaffolding. Variable Dependen atau yang dipengaruhi pada

penelitian ini adalah keterampilan sosial melalui model pembelajaran

tersebut. Variable moderator dalam penelitian ini adalah Pola Asuh Orang

Tua terhadap mata pelajaran IPS Terpadu.

1. Perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang diajar dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe Value
Clarification Technique (VCT) dan siswa yang diajar dengan model
pembelajaran kooperatif learning tipe Scaffolding pada mata
pelajaran IPS Terpadu.

Model pembelajaran merupakan proses atau cara untuk menempuh

pembelajaran, dengan model pembelajaran yang kreatif akan

menimbulkan kesan yang menyenangkan bagi para siswa dan akan

mempermudah para siswa untuk mengatasi kesulitan belajar yang ia

hadapi. Value Clarification Technique (VCT) dan Scaffolding

merupakan model pembelajaran kooperatif atau model pembelajaran

berkelompok.

Model pembelajaran cocok diterapkan pada semua mata pelajaran,

termasuk mata pelajaran IPS Terpadu. IPS Terpadu adalah ilmu

pengetahuan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan mempelajari

tentang masalah-masalah sosial serta pemecahannya yang disesuaikan

dengan jenjang pendidikan masing-masing. Ilmu Pengetahuan Sosial di

SMP membekali peserta didikdengan pengetahuan sosial, dan juga

berupaya membina dan mengembangkan mereka menjadi sumber daya

manusia Indonesia yang cerdas sebagai warga Negara yang memiliki

perhatian serta kepedulian sosial yang bertanggung jawab
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merealisasikan tujuan nasional dan cita-cita bangsa untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Bahar (2008: 121-6), VCT merupakan suatu model

pengklarifikasian sikap yang sesuai dengan tuntutan perkembangan

pembelajaran IPS masa sekarang. Sanjaya (2011: 283) juga berpendapat

bahwa VCT dapat membantu siswa mencari dan menentukan suatu nilai

yang dianggapnya baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui

proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri

siswa.

Sedangkan model pembelajaran Scaffolding merupakan interaksi antara

orang-orang dewasa dan anak-anak yang memungkinkan anak-anak

untuk melaksanakan sesuatu di luar usaha mandirinya. Cazden (1983:

6) mendefinisikan scaffolding sebagai “kerangka kerja sementara untuk

aktivitas dalam penyelesaian”. Scaffolding dipersiapkan oleh

pembelajar untuk tidak mengubah sifat atau tingkat kesulitan dari tugas,

melainkan dengan scaffolding yang disediakan memungkinkan peserta

didik untuk berhasil menyelesaikan tugas.

Model pembelajaran tersebut memiliki tingkat keberhasilan dan juga

metode yang berbeda dalam penerapannya sehingga diperlukan

simulasi terlebih dahulu sebelum melakukannya. Kesamaan dalam

metode ini adalah fungsi guru sebagai fsilitator dan siswa sebagai pusat

pengembangan pemikiran atau diberi keleluasaan untuk

mengeksplorasi. Seluruh model pembelajaran tentunya memiliki
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kapasitas yang baik jika digunakan dalam mata pelajaran yang ada

disekolah, salah satunya IPS Terpadu. Mata pelajaran ini terdiri dari

berbagai macam disiplin ilmu yaitu sosiologi, ekonomi, geografi dan

sejarah dengan tujuan kurikulum 2013 dengan mengarahkan ke nilai

konsep masyarakat dan lingkungannya yang berdasarkan sikap,

keterampilan, emosional dan pengetahuan.

Berdasarkan teori Vigotsky maka dalam kegiatan pembelajaran

hendaknya siswa memperoleh kesempatan yang luas untuk

mengembangkan zona perkembangan proximalnya atau potensinya

melalui belajar dan berkembang dan dua kegiatan dalam model

pembelajaran tersebut dapat menimbulkan perilaku yang berbeda,

sehingga terdapat perbedaan  keterampilan sosial antara sisa yang diajar

menggunakan model pembelajaran Value Clarification Technique

(VCT) dengan siswa yang diajar dengan model pembelajaran

Scaffolding pada mata pelajara IPS Terpadu.

2. Perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang memiliki pola
asuh orang tua demokratis dan siswa yang memiliki pola asuh
orang tua permisif pada mata pelajaran IPS Terpadu

Pola asuh adalah tata sikap atau prilaku yang digunakan orang tua untuk

mendidik atau merawat anaknya. Menurut Hurlock (2005: 44), pola

asuh orang tua adalah interaksi aturan, norma, tata nilai yang berlaku

pada masyarakat dalam mendidik dan merawat anak-anaknya.

Poerwadarminta dalam Darmayati (2007: 14), menyatakan pola asuh

orang tua adalah gambaran, tata cara atau perbuatan yang dilakukan
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orang tua (ibu/bapak atau wali), dalam menjaga, mendidik serta

merawat anaknya. Disamping lingkungan sosial yang dimiliki oleh

seorang anak, pola asuh orang tua akan turut menentukan terbentuknya

sikap dan watak anak dalam menjalani hidupnya.

Menurut Baumrind dalam (Dariyono, 2004: 44-47), pola asuh terbagi

menjadi pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. Berikut

penjelasan singkat masing-masing pola asuh tersebut.

1. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis (Authoritative) adalah pola asuh yang

memperlihatkan pengawasan ekstra ketat terhadap tingkah laku

anak-anak, tetapi mereka juga bersikap responsive, menghargai dan

menghomati pemikiran, perasaan serta mengikutsertakan anak

dalam pengambilan keputusan. Pengasuhan demokratis

(Authoritative) diasosiasikan dengan rasa harga diri yang tinggi

(high self-esteem), memiliki moral standar, kematangan psikososial,

kemandirian, sukses dalam belajar dan bertanggung jawab secara

sosial (Desmita, 2007: 144).

2. Pola Asuh Permisif

Pada sikap yang serba boleh, anak dapat berbuat sekehendak

hatinya tanpa ada control dari orang tua. Sikap ini dapat disebabkan

antara lain karena orang tua terlalu sayang terhadap anak, proteksi

yang berlebihan, terlalu memanjakan anak, sehingga apapun yang

dilakukan oleh anak akan diterima orang tua. Tetapi sebaliknya,
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sikap tersebut juga dapat disebabkan karena sikap penolakan orang

tua, sehingga apapun yang dilakukan anak dibiarkan oleh orang tua.

Karena tidak adanya pengarahan dari orang tua maka anak tidak

dapat mengerti mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang

harus ditinggalkan.

Berdasarkan dua tipe pola asuh orang tua tersebut dapat menimbulkan

perilaku yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan keterampilan sosial

antara siswa yang memiliki pola asuh orang tua demokratis dan siswa

yang memiliki pola asuh orang tua permisif terhadap mata pelajaran

IPS Terpadu.

3. Interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan pola asuh
orang tua terhadap keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran
IPS Terpadu.

Desain penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh model

pembelajaran tipe Value Clarification Technique (VCT) dengan model

pembelajaran tipe Scaffolding terhadap keterampilan sosial siswa. Dalam

penelitian ini peneliti menduga penerapan model pembeljaran tipe Value

Clarification Technique (VCT) lebih efektif dibandingkan dengan model

pembelajaran tipe Scaffolding untuk siswa yang memiliki pola asuh

otoriter terhadap mata pelajaran IPS Terpadu. Hal tersebut terjadi karena

model pembeljaran tipe Value Clarification Technique (VCT) dilakukan

secara berdiskusi kelompok dan kemudian akan menekankan pada

kemandirian dalam penanaman nilai-nilai yang dianggap baik sehingga

siswa dituntut untuk lebih mengembangkan keterampilan sosialnya
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seperti keterampilan berkomunikasi, keterampilan mengeluarkan

pendapat, kemampuan menghargai pendapat orang lain, dan lain

sebagainya. Sebaliknya, model pembeljaran Scaffolding akan

mengurangi pola asuh permisif terhada mata pelajaran IPS Terpadu

karena pada proses pembelajarannya menekankan pada kerjasama

kelompok yang akan mempengaruhi hasil akhir.

Pola asuh adalah tata sikap atau prilaku yang digunakan orang tua untuk

mendidik atau merawat anaknya. Menurut Hurlock (2005: 44), pola asuh

orang tua adalah interaksi aturan, norma, tata nilai yang berlaku pada

masyarakat dalam mendidik dan merawat anak-anaknya.

Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi,
berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kelompok. Keterampilan sosial
perlu didasari oleh kecerdasan personal berupa kemampuan mengontrol
diri, percaya diri, disiplin dan tanggung jawab. Untuk selanjutnya
kemampuan tersebut dipadukan dengan kemampuan berkomunikasi
secara jelas, lugas, menyakinkan, dan mampu membangkitkan inspirasi,
sehingga mampu mengatasi sialng pendapat dan dapat menciptakan
kerjasama (Maryani, 2011: 18).

Pola asuh orang tua dan keterampilan sosial adalah satu kesatuan yang

masing-masing saling mempengaruhi. Dalam penggunaan model

pembelajaran kooperatif yang akan membuat siswa aktif belajar maka

akan membuat mereka merasa senang dan tidak merasa bosan belajar di

kelas, dengan penggunaan metode pembeljaran yang semacam ini siswa

akan mudah menerima materi yang diberrikan guru, maka akan

menngkatkan keterampilan  sosial siswa. Interaksi pada tiga variable ini

tentunya merupakan tugas guru sebagai fasilitator yang artinya harus
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mampu untuk menggabungkan interaksi antar ketiganya agar ilmu

pengetahuan yang didapatkan seimbang.

4. Efektivitas model pembelajaran kooperatif learning tipe Value
Clarification Technique (VCT) dan model pembelajaran kooperatif
learning tipe Scaffolding dalam meningkatkan keterampilan sosial
bagi siswa yang memiliki pola asuh orang tua demokratis pada mata
pelajaran IPS Terpadu.

Pada pembelajaran Value Clarification Technique (VCT), siswa yang

memiliki pola asuh orang tua demokratis terhadap mata pelajaran diduga

akan mampu meraih dan membangkitkan perasaan untuk membantu

pikiran dan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai.

Menurut Bahar (2008: 121-6), VCT merupakan suatu model

pengklarifikasian sikap yang sesuai dengan tuntutan perkembangan

pembelajaran IPS masa sekarang. Sanjaya (2011: 283) juga berpendapat

bahwa VCT dapat membantu siswa mencari dan menentukan suatu nilai

yang dianggapnya baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui

proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa.

Model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) bertujuan

untuk meningkatkan keterampilan sosial pada siswa. Pada model

pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) siswa dituntut umtuk

mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam

menghadapi suatu persoalan yang terjadi. Oleh karena itu, siswa

cenderung aktif atau memiliki pola asuh orang tua demokratis terhadap

mata pelajaran IPS Terpadu diduga akan lebih efektif dalam mengikuti
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pembelajaran sedangkan untuk siswa yang memiliki pola asuh orang tua

permisif diduga akan sulit memahami materi pelajaran IPS Terpadu,

karena dalam model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT)

juga menekankan dimana peserta didik dilatih untuk menemukan,

memilih, menganalisis, membantu dalam memutuskan mengambil sikap

sendiri mengenai nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya sehingga

semua siswa dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Sehingga

siswa yang memiliki pola asuh demokratis terhadap mata pelajaran IPS

Terpadu diduga akan lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan

sosial.

Berbeda dengan model pembelajaran Scaffolding yaitu model

pembeajaran dengan cara menuntut siswa untuk dapat saling membantu

antar teman kelompok. Kemandirian yang timbul pada siswa sangat

rendah dikarenakan pada proses pembelajaran siswa yang memiliki pola

asuh permisif akan mengandalkan teman satu kelompoknya untuk

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru bidang studi. Hal ini

membuat siswa tidak mengembangkan pemikirannya.

Dengan demikian diduga model pembelajaran Value Clarification

Technique (VCT) lebih efektif dibandingkn dengan model pembelajaran

Scaffolding bagi siswa yang memiliki pola asuh orang tua demokratis

pada mata pelajaran IPS Terpadu.
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5. Efektivitas model pembelajaran kooperatif learning tipe Scaffolding
dan model pembelajaran tipe Value Clarification Technique (VCT)
dalam meningkatkan keterampilan sosial bagi siswa yang memiliki
pola asuh orang tua permisif pada mata pelajaran IPS Terpadu.

Scaffolding merupakan interaksi antara orang-orang dewasa dan anak-

anak yang memungkinkan anak-anak untuk melaksanakan sesuatu di luar

usaha mandirinya. Cazden (1983: 6) mendefinisikan scaffolding sebagai

“kerangka kerja sementara untuk aktivitas dalam penyelesaian”.

Scaffolding dipersiapkan oleh pembelajar untuk tidak mengubah sifat

atau tingkat kesulitan dari tugas, melainkan dengan scaffolding yang

disediakan memungkinkan peserta didik untuk berhasil menyelesaikan

tugas.

Dengan model pembelajaran Scaffolding ini para siswa saling

bekerjasama dalam kelompok. Sehingga aktivitas dan interaksi akan

lebih tinggi pada siswa yang memiliki pola asuh orang tua permisif

terhadap mata pelajaran IPS Terpadu. Siswa yang memiliki pola asuh

permisif akan saling mengandalkan teman lainnya yang dianggapnya

lebih mampu dalam pelajaran IPS Terpadu untuk mencapai tujuan

pembelajaran dengan baik.

Sehigga dapat diduga bahwa model pembelajaran Scafolding lebih

efektif dibandingkan model pembelajaran Value Clarification Technique

(VCT) untuk siswa yang memiliki pola asuh permisif pada mata

pelajaran IPS Terpadu.
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6. Efektivitas pola asuh demokratis dan pola asuh permisif dalam
menigkatkan keterampilan sosial dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif learning tipe Value Clarification Technique
(VCT) pada mata pelajaran IPS Terpadu.

Menurut Jahja (2011: 451) pola asuh Authoritative adalah gaya

pengasuhan dimana orang tua melakukan kontrol kepada anak, tetapi

tidak terlalu ketat. Umumnya orang tua pada pola asuh ini bersikap tegas

namun memberikan penjelasan mengenai aturan yang diterapkan dan

memberi kesempatan untuk mendiskusikannya, orang tua paham akan

keinginan dan kebutuhan anak. Mereka tanggap dan mengabulkannya

bila hal itu masuk akal dan mungkin dilaksanakan.

Pengaruh pola asuh permisif adalah anak tidak memiliki rasa tanggung

jawab dan biasanya akan sulit dikendalikan. Anak yang diasuh dengan

pola ini biasanya sering menentang kehendak orang tua dan dalam

masyarakat prilakunya menjadi liar, dikarenakan orang tua tidak

melarang apapun yang dilakukan anak atau bisa juga didasari penerimaan

berlebihan sehingga orang tua terlalu memanjakan anak. Sebagai

akibatnya kepercayaan diri anak akan menjadi goyah dan cenderung

melawan norma-norma dimasyarakat.

Model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) merupakan

salah satu model pembelajaran yang digunakan sebagai sarana

pengungkapan suatu nilai yang baik dan selanjutnya akan diterapkan

dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu teknik penyampaiannya yaitu

dengan melakukan suatu permainan. Permainan dilakukan dengan

menggunakan media pembelajaran berupa kartu bergambar. Penggunaan
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kartu bergambar bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami

materi yang abstrak. Dengan menerapkan model pembelajaran VCT

Permainan, diharapkan pembelajaran yang dilakukan akan lebih

menyenangkan dan dapat meningkatkan performansi guru, aktivitas

siswa, serta hasil belajar siswa.

Berdasarkan dari kedua tipe pola asuh tersebut maka dapat menimbulkan

prilaku yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan keterampilan sosial

antara siswa yang pola asuhnya demokratis lebih baik dibandingkan

dengan yang pola asuhnya permisif dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif learning tipe Value Clarification Technique

(VCT) terhadap mata pelajaran IPS Terpadu.

7. Efektivitas pola asuh permisif dan pola asuh demokratis dalam
meningkatkan keterampilan sosial dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif learning tipe Scaffolding pada mata
pelajaran IPS Terpadu.

Pola asuh permisif biasanya dilakukan dengan memanjakan anak, anak

tidak diberi tuntutan dan tanggung jawab, kalaupun ada tuntutan dari

orang tua standarnya sangat rendah. Orang tua tidak mengarah perilaku

anak. Segala keinginan anak disetujui orang tua. Pola ini berlatar

belakang penerimaan terhadap anak. Selain itu pola asuh permisif juga

dilakukan dengan mengabaikan anak. Dicirikan dengan tidak adanya

perhatian orang tua terhadap anak dan tidak juga ada hukuman. Pola ini

berlatar belakang penolakan terhadap anak.
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Pada pola asuh orang tua yang demokratis, orang tua tidak memaksakan

kehendaknya kepada anak. Anak diberi kebebasan dalam mengeluarkan

pendapatnya Jika anak melakukan kesalahan, orang tua tidak langsung

menghukum tetapi terlebih dahulu menanyakan alasan mengapa anak

melakukan hal tersebut lalu menasehati mereka. Sehingga pola asuh

orang tua demokratis dapat memberikan dampak yang positif terhadap

anak. Dampak tersebut sangat membantu anak dalam berinteraksi atau

melakukan hubungan terhadap orang lain. Anak mudah bersosialisasi

dalam kelompok kecil maupun besar. Sehingga pada pembelajaran

menggunakan model bermain peran maupun model Jigsaw, anak yang

pola asuh orang tuanya demokratis tidak memiliki hambatan dalam

penerapannya.

Model pembelajaran Scaffolding merupakan pemberian bantuan,

bimbingan, dukungan, maupun motivasi dari orang yang lebih dewasa

atau lebih kompeten khususnya guru kepada siswa. Metode ini

melibatkan siswa secara aktif. Proses belajar mengajar dapat berlangsung

secara efektif, jika siswa belajar secara kooperatif dengan siswa yang lain

dalam suasana lingkungan yang mendukung (supportive), diberikan

bimbingan atau motivasi dari seseorang yang lebih mampu atau lebih

dewasa. Guru memiliki peran dalam mengatur tugas-tugas yang harus

dikerjakan siswa, serta memberikan dukungan dinamis (dynamic

support). Apabila semua peran guru mencakup defenisi di atas maka

akan mendorong siswa berkembang secara maksimal dalam Zone of

Proximal Development (Zona Perkembangan Terdekat).
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Berdasarkan dari kedua tipe pola asuh tersebut maka dapat menimbulkan

prilaku yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan keterampilan sosial

antara siswa yang pola asuhnya permisif lebih baik dibandingkan dengan

yang pola asuhnya demokratis dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif learning tipe Scaffolding terhadap mata pelajaran IPS

Terpadu.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan paradigma penelitian

sebagai berikut:

Gambar 1. Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang perlu diadakan penelitan

guna membuktikan kebenarannya.

Model Pembelajaran

VCT
(X1)

Scaffolding
(X2)

Pola Asuh
Demokratis

Pola Asuh
Permisif

Pola Asuh
Demokratis

Pola Asuh
Permisif

Keterampilan

Sosial (Y)

Keterampilan

Sosial (Y)

Keterampilan

Sosial (Y)

Keterampilan

Sosial (Y)
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Berdasarkan beberapa masalah yang akan dibahas, maka dirumuskan

hipotesis penelitian sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang diajar

menggunakan model pembelajarann kooperatif learning tipe Value

Clarification Technique (VCT) dan siswa yang diajar mengunakan

model pembelajaran kooperatif learning tipe Scaffolding pada mata

pelajaran IPS Terpadu.

2. Terdapat perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang memiliki

pola asuh orang tua demokratis dan siswa yang memiliki pola asuh

orang tua permisif pada mata pelajaran IPS Terpadu.

3. Terdapat interaksi antara penggunaaan model pembelajaran dan pola

asuh orang tua terhadap keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran

IPS Terpadu.

4. Efektivitas model pembelajaran kooperatif learning tipe Value

Clarification Technique (VCT) dan model pembelajaran kooperatif

learning tipe Scaffolding dalam meningkatkan keterampilan sosial bagi

siswa yang memiliki pola asuh orang tua demokratis pada mata

pelajaran IPS Terpadu.

5. Efektivitas model pembelajaran kooperatif learning tipe Scaffolding

dan model pembelajaran tipe Value Clarification Technique (VCT)

dalam meningkatkan keterampilan sosial bagi siswa yang memiliki

pola asuh orang tua permisif pada mata pelajaran IPS Terpadu.

6. Efektivitas pola asuh demokratis dan pola asuh permisif dalam

menigkatkan keterampilan sosial dengan menggunakan model
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pembelajaran kooperatif learning tipe Value Clarification Technique

(VCT) pada mata pelajaran IPS Terpadu.

7. Efektivitas pola asuh permisif dan pola asuh demokratis dalam

meningkatkan keterampilan sosial dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif learning tipe Scaffolding pada mata pelajaran

IPS Terpadu.



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat

kata kunci yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian yaittu cara

ilmiah, rasional, empiris, dan sistematis. Sugiyono (2013: 6) mengatakan

bahwa, metodelogi penelitian pendidikn dapat diartikan sebagai cara

ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan,

dekembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan

mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini menggunakan metode

penelitian eksperimen dengan pendekatan komparatif. Menurut Sugiyono

(2013: 107) metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang

lain dalam kondisi yang terkendalikan.

Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang akan

dicapai yaitu mengetahui perbedaan suatu variabel, yaitu peningkatan

keterampilan sosial dengan perlakuan yang berbeda.
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Sedangkan penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat

membandingkan. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter

populasi yang berbentuk perbandingan. Sugiyono dalam Eka (2013: 68).

Penelitian dengan menggunakan pendekatan komparatif juga sangat sesuai

dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu membandingkan keterampilan

sosial dengan model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT)

dan model pembelajaran Scaffolding.

3.1.1 Desain eksperimen

Penelitian ini bersifat eksperimental semu (quasi eksperimental desain)

dengan pola faktorial penelitian kuasi eksperimen dapat diartikan sebagai

penelitian yang mendekati eksperimen atau eksperimen semu, namun pada

variabel moderator digunakan pola faktorial karena dalam hal ini hanya

model pembelajaran yang diberi perlakuan terhadap keterampilan sosial.

Bentuk penelitian ini banyak di gunakan dibidang ilmu pendidikan atau

penelitian lain dengan subjek yang diteliti adalah manusia. (Sukardi, 2003:

16).

Tabel 3. Desain penelitian
Model Pembelajaran

Pola
Asuh
Orang Tua

Model Pembelajaran

VCT (A1)

Model Pembelajaran

Scaffolding (A2)

Pola Asuh Demokratis
(B1)

Keterampilan Sosial
(A1B1)

Keterampilan Sosial
(A2B1)

Pola Asuh Permisif
(B2)

Keterampilan Sosial
(A1B2)

Keterampilan Sosial
(A2B2)
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Keterangan:

A1 : Kelas Eksperimen

A2 : Kelas Kontrol

Penelitian ini membandingkan dua model pembelajaran yaitu Value

Clarification Technique (VCT) dan Scaffolding terhadap keterampilan

sosial siswa di kelas VIII F dan VIII G kelompok sampel ditentukan

secara random menggunakan teknik undian. Kelas VIII F melaksanakan

model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) sebagai kelas

eksperimen dan kelas VIII G melaksanakn model pembelajaran

Scaffolding sebagai kelas kontrol.

a. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Observasi, survey pendahuluan untuk melihat permasalahan di

lapangan yang akan diteliti.

2. Melakukan wawancara terhadap guru bidang studi IPS Terpadu

untuk mengetahui jumlah kelas yang akan digunakan sebagai

populasi dan pengambilan sampel dalam penelitian yang

menggun akan teknik cluster random sampling.

3. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol kemudian

menyusun rancangan penelitian.

4. Menetapkan langkah-langkah penerapan model pembelajaran

tipe Value Clarification Technique (VCT), yaitu sebagai berikut.
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1. Hindari penyampaian pesan melalui proses pemberian

nasihat atau pesan-pesan moral yang menurut guru

dianggap baik.

2. Jangan memaksa siswa memberi respon tertentu apabila

siswa memang tidak menghendakinya.

3. Usahakan dialog dilaksanakan secara bebas dan terbuka,

sehingga siswa akan mengungkapkan perasaannya secara

jujur dan apa adanya.

4. Dialog dilaksanakan kepada individu, bukan kepada

kelompok kelas.

5. Hindari respon yang dapat menyebabkan siswa terpojok.

6. Tidak mendesak siswa pada pendirian tertentu.

7. Jangan mengorek alasan siswa lebih dalam.

5. Menetapkan langkah-langkah penerapan model pembelajaran

tipe Scaffolding, yaitu sebagai berikut.

1. Guru menyiapkan materi bahan ajar yang akan diselesaikan

oleh kelompok siswa dan memberi tugas kepada siswa

untuk mempelajarai materi tersebut.

2. Guru memberikan materi secara singkat kepada siswa.

3. Guru membentuk kelompok kecil yang heterogen tetapi

harmonis berdasarkan nilai ulangan harian siswa, tiap-tiap

kelompok terdiri dari 4-5 siswa.

4. Setiap kelompok mengerjakan tugas dari guru berupa

lembar kerja yang telah dirancang sendiri sebelumnya,
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Biarkan setiap kelompok mengerjakan tugasnya masing –

masing dalam hal ini guru hanya sebagai pengawas jalannya

diskusi,  dan guru memberikan bantuan secara individual

bagi yang siswa yang memerlukan, namuan sebelum guru

menjelaskan sevcara individu kepada siswa yang tidak

mengerti terhadap masalah tersebut biarkan siswa yang

masih dalam satu kelompok tersebut membantu temannya

tersebut utnuk menjelaskan, apabila masih kurang

dimengerti barulah guru yang menjelaskan pada siswa

tersebut.

5. Ketua kelompok melaporkan keberhasilan kelompoknya

dengan mempresentasikan hasil kerjanya.

6. Guru menetapkan kelompok terbaik sampai kelompok yang

kurang berhasil (jika ada) berdasarkan hasil koreksi.

7. Evaluasi.

8. Penutup.

6. Membuat kesimpulan lama pertemuan di dua kelas sama,

yaitu dua jam pelajaran atau 2 x 40 menit selama dua kali

pertemuan.

7. Uji coba validitas dan reabilitas angket pola asuh orang tua

terhadap mata pelajaran.

8. Melakukan penelitian melalui lembar observasi untuk

mengukur keterampilan sosial siswa dan menyebabkan



73

angket untuk mengetahui pola asuh orang tua siswa terhadap

mata pelajaran.

9. Analisis data untuk menguji hipotesis.

10. Menarik kesimpulan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2011: 117). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII

SMP Al-Kautsar Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 yang

terdiri dari enam kelas sebanyak 256 siswa.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi (Sugiyono, 2011: 118). Pengambilan sampel bertujuan

dilakukanya dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas

adanya tujuan tertentu. Pengambilan sampel dalam penelitian ini

dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Sampel penelitian ini

diambil dari populasi sebanyak delapan kelas, yaitu VIII A, VIII B, VIII

C, VIII D, VIII E, VIII F, VIII G, dan VIII H. Hasil teknik cluster

random sampling diperoleh kelas VIII F dan VIII G sebagai sampel.
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Sampel dalam penelitian ini berjumlah 62 orang siswa, dari kelas VIII F

sebanyak 30 siswa yang merupakan kelas eksperimen dengan

menggunakan model pembelajaran tipe Value Clarification Technique

(VCT) dan kelas VIII G sebanyak 32 siswa yang merupakan kelas kontrol

dengan menggunakan model pembelajaran Scaffolding.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

(Sugiyono, 2008: 60). Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu

variabel bebas (independent), variable terikat (dependent) dan variabel

moderator.

3.3.1 Variabel Independen (Bebas)

Variabel bebas dilambangkan dengan (X) adalah variabel penelitian yang

mempengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas dalam penelitian ini

terdiri dari dua model pembelajaran yaitu model pembelajaran Value

Clarification Technique (VCT) sebagai kelas eksperimen VIII F

dilambangkan (X1), dan model pembelajaran Scaffolding sebagai kelas

kontrol VIII G dilambangkan (X2).
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3.3.2 Variabel Dependen (Terikat)

Variabel terikat dengan lambang (Y) adalah variabel yang diakibatkan

atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sehingga sifatnya bergantung pada

variabel yang lain. Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah

keterampilan sosial.

3.3.3 Variabel Moderator

Variabel moderator adalah variabel yang diperkirakan akan

mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yang

pengaruhnya ini akan nyata dengan angka korelasi apabila variabel

moderator diperhitungkan. Diduga pola asuh orang tua mempengaruhi

(memperkuat atau memperlemah) hubungan antara model pembelajaran

kooperatif dengan keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran IPS

Terpadu yaitu melalui model pembelajaran kooperatif tipe Value

Clarification Technique (VCT) dan Scaffolding.

3.4 Definisi Konseptual Variabel

3.4.1 Hasil Belajar Ranah Afektif

Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) menyatakan: “ Hasil belajar

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar, dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses

evaluasi hasil belajar, dari sisi siswa, hasil belajar merupakan

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar”.
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3.4.2 Keterampilan Sosial

Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi,
berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kelompok. Keterampilan
sosial perlu didasari oleh kecerdasan personal berupa kemampuan
mengontrol diri, percaya diri, disiplin dan tanggung jawab. Untuk
selanjutnya kemampuan tersebut dipadukan dengan kemampuan
berkomunikasi secara jelas, lugas, menyakinkan, dan mampu
membangkitkan inspirasi, sehingga mampu mengatasi sialng
pendapat dan dapat menciptakan kerjasama (Maryani, 2011: 18).

3.4.3 Model pembelajaran tipe Value Clarification Technique (VCT)

Menurut Bahar (2008: 121-6), VCT merupakan suatu model

pengklarifikasian sikap yang sesuai dengan tuntutan perkembangan

pembelajaran IPS masa sekarang. Sanjaya (2011: 283) juga

berpendapat bahwa VCT dapat membantu siswa mencari dan

menentukan suatu nilai yang dianggapnya baik dalam menghadapi

suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada

dan tertanam dalam diri siswa.

3.4.4 Model pembelajaran tipe Scaffolding

Scaffolding merupakan interaksi antara orang-orang dewasa dan

anak-anak yang memungkinkan anak-anak untuk melaksanakan

sesuatu di luar usaha mandirinya. Cazden (1983: 6) mendefinisikan

scaffolding sebagai “kerangka kerja sementara untuk aktivitas

dalam penyelesaian”. Scaffolding dipersiapkan oleh pembelajar

untuk tidak mengubah sifat atau tingkat kesulitan dari tugas,

melainkan dengan scaffolding yang disediakan memungkinkan

peserta didik untuk berhasil menyelesaikan tugas.
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3.4.5 Pola Asuh Orang Tua

Poerwadarminta dalam darmayati (2007: 14), menyatakan pola
asuh orang tua adalah gambaran, tata cara atau perbuatan yang
dilakukan orang tua (ibu/bapak atau wali), dalam menjaga,
mendidik serta merawat anaknya. Disamping lingkungan sosial
yang dimiliki oleh seorang anak, pola asuh orang tua akan turut
menentukan terbentuknya sikap dan watak anak dalam menjalani
hidupnya.

Pola asuh orang tua dapat pula merupakan interaksi sosial awal

yang berguna untuk mengenalkan anak pada peraturan, norma dan

tata nilai yang berlaku pada masyarakat disekitar anak (hermawan,

2005: 62).

3.5 Operasional Variabel

Tabel 4. Operasional Variabel
No Variabel Indikator Sub Indikator Skala

1 Keterampilan
Sosial

1. Kemampuan
berkomunika
si

2. Mengeluarka
n
ide/pendapat

3. Bertanggung
jawab

4. Bekerjasama
5. Memecahkan

masalah

1. Bergiliran/
berbagi

2. Menghargai/
mrnghormati

3. Membantu/
menolong

1. Mengikuti
petunjuk

2. Mengontrol
emosi

1. Menyampaika
n pendapat

2. Menerima
pendapat.

Interval
(dalam
Semantik
Diferensial)

2 Pola Asuh
Orang Tua

1. Pola Asuh
Demokratis

1. Anak diberi
kebebasan
untuk
menentukan
cita-citanya

Interval
(dalam
Semantik
Diferensial)
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2. Pola Asuh
Permisif

sendiri dengan
arahan

2. Orang tua
mendukung
segala
aktivitas yang
lakukan anak
selama hal
tersebut
bersifat positif

1. Anak
cenderung
diberikan
kebebasan
tanpa batas

2. Tidak adanya
pengontrolan
yang baik dari
orang tua
kepada anak

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau

mengamati individu atau kelompok secara langsung (Sudjarwo, 2009:

161). Observasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai jumlah

siswa, latar belakang masalah dalam penelitian serta sejarah atau

gambaran sekolah.

Kegiatan observasi dilakukan secara langsung pada saat proses

pembelajaran di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung. Observasi juga
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dilakukan secara struktur dengan dua objek yaitu guru dan siswa. Selain

itu, observasi dilakukan untuk mengetahui keterampilan sosial siswa

dengan menggunakan lembar observasi.

3.6.2 Kuesioner (angket)

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

member seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010: 142). Angket ini

digunakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai persepsi

siwa tentang keterampilan mengajar guru, mengukur pola asuh orang tua

dengan melihat pola asuh otoriter dan pola asuh permisif. Untuk itu

peneliti menggunakan Semantik Diferensial untuk menaikkan skala

peneliti yang semulanya ordinal menjadi interval sebagai salah satu

syarat dalam penggunaan statistik parametrik.

3.7 Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrumen harus

memenuhi persyaratan yang baik. Istrumen yang baik dalam suatu

penelitian harus memenuhi dua syarat, yaitu valid dan reliabel.

3.7.1 Uji Validitas Instrumen

Suatu alat ukur yang dinyatakan valid jika alat ukur tersebut mampu

mengukur apa yang diukur. Untuk menguji validitas instumen digunakan

rumus koefisien korelasi biseral:
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= t
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SD
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q
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Keterangan :

pbi = koefisien korelasi biserial

Mp = rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari

validitasnya

Mt = rerata skor total

St = standar deviasi dari skor total

p     = proporsi siswa yang menjawab benar( = )
q     = proporsi siswa yang menjawab salah ( = 1 − )
(Arikunto , 2010: 79)

Dengan kritetia pengujian jika rhitung> rtabel dengan = 0,05 maka

alat ukur tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel

maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid. Berdasarkan data yang

diperoleh dari hasil uji coba angket pada variabel moderator kepada 30

responden dengan 15 item pertanyaan, diperoleh 15 butir pertanyaan

yang valid dari 15 butir pertanyaan yang di uji coba. Hasil uji coba dapat

dilihat pada lampiran.

3.7.2 Uji Reabilitas Instrumen

Reabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data.
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Instrumen dikatakan baik apabila dapat memeberikan data yang sesuai

dengan kenyataan meskipun diujikan berkali-kali (Arikunto, 2009: 86).

Sebelum angketdiujikan kepada responden, angket diujikan terlebih

dahulu kepada populasi di luar sampel mengetahui tingkat reabilitasnya

dengan menggunakan rumus alpha sebagai berikut.

r 11 =   






















2

2

1
1

t
k

k





Keterangan:

r 11 = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya soal

2 b = Jumlah varians butir

2
t = Varians total

(Arikunto, 2008: 109)

Besarnya reliabilitas dikategorikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 5. Tingkatan Besarnya Reliabilitas
Antara 0,800 sampai 1,000

Antara 0,600 sampai 0,799

Antara 0,400 sampai 0,599

Antara 0,200 sampai 0,399

Antara 0,000 sampai 0,1999

Sangat tinggi

Tinggi

Cukup

Rendah

Sangat rendah

Suharsimi Arikunto (2006: 276)



82

Dengan kriteria uji, jika rhitung > rtabel, maka pengukuran tersebut reliabel

dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel, maka pengukuran tersebut tidak

reliabel.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS 16, tingkat realibel

dalam variabel tersebut setelah uji coba adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Analisis Uji Realibilitas Angket

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.895 15

Sumber: hasil pengolahan data 2016

Berdasarkan informasi di atas menunjukkan bahwa koefisien alpha

hitung untuk variabel moderator (Z) > 0, 361, maka dapat disimpulkan

bahwa angket atau alat pengukur data tersebut bersifat reliabel. Dengan

demikian semua pernyataan untuk variabel moderator dapat digunakan

untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

3.8 Uji Persyaratan Analisis Data

3.8.1 Uji Normalitas

Salah satu uji yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik parametrik

yaitu uji normalitas data populasi. Uji normalitas digunakan untuk

mengetahui apakah instrumenyang digunakan sebagai alat pengumpul

data berdistribusi normal atau tidak, pengujian normalitas distribusi data
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populasi dilakukan dengan menggunakan statistik Kolmogrov-Smirnov.

Alat uji ini biasa disebut dengan uji K-S.

Untuk menguji normalitas distribusi data populasi diajukan hipotesis

sebagai berikut.

Ho : Data berasal dari populasi berdistribusi normal

Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian:

 Tolak Ho apabila nilai Asymp. Sig.(2-tailed) < 0.05 berarti distribusi

sampel tidak normal.

 Terima Ho apabila nilai Asymp. Sig.(2-tailed) > 0.05 berarti distribusi

sampel adalah normal.

3.8.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas menggunakan rumus uji F.

F =

(Sugiyono, 2011: 198)

Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa bila harga Fhitung ≤ Ftabel maka

data sampel akan homogen, dan apabila Fhitung > Ftabel data tidak

homogen, dengan taraf signifikansi 0,05 dan dk (n1-1 ; n2-1). Untuk

mempermudah peniliti dalam pengujian homogenitas maka peneliti

menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Hasil perhitungan uji normalitas

dapat dilihat pada lampiran.
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3.9 Teknik Analisis Data

3.9.1 T-Tes Dua Sampel Independen

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis komparatif dua sampel

independen  digunakan rumus t-test. Terdapat beberapa  rumus t-test

yang dapat digunakan untuk pengujian hipotesisi komparatif dua sampel

independen yakni rumus separated varian dan polled varian.

(separated varian)

( polled varian)

Keterangan :

1X = rata-rata keterampilan sosial siswa pada kelas eksperimen

2X = rata-rata keterampilan sosial siswa pada kelas kontrol

2
1S = varian total kelompok 1

2
2S = varian total kelompok 2

1n = banyaknya sampel kelompok 1

2n = banyaknya sampel kelompok 2

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu:

1) Apakah ada dua rata- rata itu berasal dari dua sampel yang

jumlahnya sama atau tidak.
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2) Apakah varian data dari dua sampel itu homogen atau tidak. Untuk

menjawab itu perlu pengujian homogenitas varian.

Berdasarkan dua hal diatas maka berikut ini berikan petunjuk untuk

memiih rumus t-test.

a. Bila jumlah anggota sampel 21 nn  dan varians homogen,maka

dapat menggunakan rumus t-test baik separated varians maupun

polled varians untuk mengetahui t-tabel maka digunakan dk yang

besarnya dk 221  nn .

b. Bila 1n tidak sama dengan 2n dan varians homogen dapat

digunakan rumus t-test dengan polled varians, dengan dk =

221 nn .

c. Bila 21 nn  varians tidak homogen, dapat digunakan rumus t-test

dengan polled varians maupun separated varians, dengan dk =

11 n atau 12 n , jadi dk bukan 221 nn .

d. Bila 1n tidak sama dengan 2n dan varians tidak homogen, dapat

digunakan rumus t-test dengan separated varians, harga t sebagai

pengganti harga t tabel hitung dariselisih harga t tabel dengan dk =

 11n dan dk = 12 n , dibagi dua kemudian ditambah dengan harga

t terkecil (Sugiono, 2005: 134-135).
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3.9.2 Analisis Varians Dua Jalur

Analisis varians dua jalur atau Anava merupakan sebuah teknik

inferensial yang digunakan untuk menguji rerata nilai. Anava memiliki

beberapa kegunaan, antara lain dapat mengetahui antar variabel manakah

yang memang mempunyai perbedaan secara signifikan, dan variabel-

variabel manakah yang berinteraksi satu sama lain. Arikunto ( 2005: 244-

245).

Penelitian ini menggunakan Anava dua jalan untuk mengetahui apakah

ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan Pola asuh

orang tua pada mata pelajaran IPS Terpadu.

Tabe1 7. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalur
Sumber

Variasi
Jumlah Kuadrat (JK) Db MK Fo P

Antara A

Antara B

Antara

AB

JKA=
N

X

n

X T

A

A   
22 )()(

JKB=
N

X

n

X T

B

B   
22 )()(

JKAB=
N

X

n

X T

B

B   
22 )()(

- JKA–JKB

JK(d) = JKA – JKB - JKAB

A – 1

(2)

B – 1

(2)

dbAx

dbB

A

A

db

JK

B

B

db

JK

AB

BA

db

JK

d

d

db

JK
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(Interaksi

)

Dalam

(d)

(4)

dbT-

dbA-

dbB-

dbAB

Total (T) JKT = ΣXT
2 -

N

XT 2)( N – 1

(49)

Keterangan:

JKT = jumlah kuadrat total

JKA = jumlah kuadrat variabel A

JKB = jumlah kuadrat variabel B

JK = jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B

JK(d) = jumlah kuadrat dalam

MKA = mean kuadrat variabel A

MKB = mean kuadrat variabel B

MKAB = mean kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel

B

MK(d) = mean kuadrat dalam

FA = harga Fo untuk variabel A

FB = harga Fo untuk variabel B

FAB = harga Fo untuk variabel interaksi antara variabel A dengan

variable   B

(Arikunto 2013: 429)
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3.9.3 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini dilakukan empat pengujian hipotesis, yaitu:

Rumusan hipotesis 1

Ha : Ada perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang diajar

menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe Value

Clarification Technique (VCT) dan siswa yang diajar

menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe

Scaffolding pada mata pelajaran IPS Terpadu

Ho : Tidak ada perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang diajar

menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe Value

Clarification Technique (VCT) dan siswa yang diajar

menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe

Scaffolding pada mata pelajaran IPS Terpadu

Rumusan hipotesis 2

Ha : Ada perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang memiliki

pola asuh orang tua demokratis dan siswa yang memiliki pola asuh

orang tua permisif terhadap mata pelajaran IPS Terpadu.

Ho : Tidak ada perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang

memiliki pola asuh orang tua demokratis dan siswa yang memiliki

pola asuh orang tua permisif terhadap mata pelajaran IPS Terpadu.
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Rumusan hipotesis 3

Ha : Ada interaksi antara penggunaaan model pembelajaran dan pola

asuh orang tua terhadap keterampilan sosial siswa dalam mata

pelajaran IPS Terpadu.

Ho : Tidak ada interaksi antara penggunaaan model pembelajaran dan

pola asuh orang tua terhadap keterampilan sosial siswa dalam mata

pelajaran IPS Terpadu.

Rumusan hipotesis 4

Ha : Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif learning tipe Value Clarification

Technique (VCT) lebih efektif dibandingkan dengan yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe

Scaffolding bagi siswa yang memiliki pola asuh orang tua

demokratis terhadap mata pelajaran IPS Terpadu.

Ho : Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif learning tipe Scaffolding tidak lebih

efektif dibandingkan dengan yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif learning tipe Value Clarification

Technique (VCT) bagi siswa yang memiliki pola asuh orang tua

demokratis terhadap mata pelajaran IPS Terpadu.

Rumusan hipotesis 5

Ha : Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif learning tipe Scaffolding lebih efektif
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dibandingkan dengan yang menggunakan model pembelajaran tipe

Value Clarification Technique (VCT) bagi siswa yang memiliki

pola asuh orang tua permisif terhadap mata pelajaran IPS Terpadu.

Ho : Keterampilan sosial yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif learning tipe Value Clarification

Technique (VCT) tidak lebih efektif dibandingkan dengan yang

menggunakan model pembelajaran tipe Scaffolding bagi siswa

yang memiliki pola asuh orang tua permisif terhadap mata

pelajaran IPS Terpadu.

Rumusan hipotesis 6

Ha : Keterampilan sosial siswa yang pola asuhnya demokratis lebih baik

dibandingkan dengan yang pola asuhnya permisif dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe Value

Clarification Technique (VCT) terhadap mata pelajaran IPS

Terpadu.

Ho : Keterampilan sosial siswa yang pola asuhnya demokratis tidak

lebih baik dibandingkan dengan yang pola asuhnya permisif

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe

Value Clarification Technique (VCT) terhadap mata pelajaran IPS

Terpadu.

Rumusan hipotesis 7

Ha : Keterampilan sosial siswa yang pola asuhnya permisif lebih baik

dibandingkan dengan yang pola asuhnya  demokratis dengan
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menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe

Scaffolding terhadap mata pelajaran IPS Terpadu.

Ho : Keterampilan sosial siswa yang pola asuhnya permisif tidak lebih

baik dibandingkan dengan yang pola asuhnya  demokratis dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe

Scaffolding terhadap mata pelajaran IPS Terpadu.

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah:

Tolak Ho apabila Fhitung > Ftabel ; thitung > ttabel

Terima Ho apabila Fhitung < Ftabel ; thitung < ttabel

Hipotesis 1,2 dan 3 diuji menggunakan rumus analisis varian dua jalan

sedangkan

Hipotesis 4,5,6 dan 7 menggunakan rumus t-test dua sampel independen

separated varian.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang diajar

menggunakan model pembelajarann kooperatif learning tipe Value

Clarification Technique (VCT) dan siswa yang diajar mengunakan model

pembelajaran kooperatif learning tipe Scaffolding pada mata pelajaran IPS

Terpadu.

2. Terdapat perbedaan keterampilan sosial antara siswa yang memiliki pola asuh

orang tua demokratis dan siswa yang memiliki pola asuh orang tua permisif

pada mata pelajaran IPS Terpadu.

3. Terdapat interaksi antara penggunaaan model pembelajaran dan pola asuh

orang tua terhadap keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran IPS

Terpadu.

4. Efektivitas model pembelajaran kooperatif learning tipe Value Clarification

Technique (VCT) dan model pembelajaran kooperatif learning tipe

Scaffolding dalam meningkatkan keterampilan sosial bagi siswa yang

memiliki pola asuh orang tua demokratis pada mata pelajaran IPS Terpadu.
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5. Efektivitas model pembelajaran kooperatif learning tipe Scaffolding dan

model pembelajaran tipe Value Clarification Technique (VCT) dalam

meningkatkan keterampilan sosial bagi siswa yang memiliki pola asuh orang

tua permisif pada mata pelajaran IPS Terpadu.

6. Efektivitas pola asuh demokratis dan pola asuh permisif dalam menigkatkan

keterampilan sosial dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

learning tipe Value Clarification Technique (VCT) pada mata pelajaran IPS

Terpadu.

7. Efektivitas pola asuh permisif dan pola asuh demokratis dalam meningkatkan

keterampilan sosial dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

learning tipe Scaffolding pada mata pelajaran IPS Terpadu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Studi Komparatif Keterampilan Sosial

Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Tipe Value Clarification Technique

(VCT) dan Scaffolding dengan Mempertimbangkan Pola Asuh Orang Tua pada

Siswa Kelas VIII SMP Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016,

maka peneliti menyarankan:

1. Penggunaan model pembelajaran yang bervariasi hendaknya senantiasa

dilakukan agar memudahkan siswa dalam menerima dan memahami

pelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang tepat dan variatif

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sosial pada siswa.

2. Sebaiknya siswa yang memiliki pola asuh orang tua demokrratis maupun

permisif lebih berpartisipasi dalam meningkatkan keterampilan sosialnya

pada mata pelajaran IPS Terpadu.
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3. Sebaiknya model pembelajaran tipe Value Clarification Technique (VCT)

dan Scaffolding mulai diterapkan oleh guru mata pelajaran karena mampu

meningkatkan keterampilan sosial pada siswa ang memiliki pola asuh

demokratis maupun pola asuh permisif. Namun, penerapannya disesuaikan

dengan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.

4. Sebaiknya siswa yang memiliki pola asuh orang tua demokratis lebih

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang menggunakan model

pembelajaran Value Clarification Technique maupun yang menggunakan

model pembelajaran Scaffolding dalam meningkatkan keterampilan

sosialnya.

5. Sebaiknya siswa yang memiliki pola asuh orang tua permisif lebih

berpartisipasi aktif  dalam pembelajaran yang menggunakan model

pembelajaran Scaffolding maupun yang menggunakan model pembelajaran

Value Clarification Technique dalam meningkatkan keterampilan sosialnya.

6. Sebaiknya siswa yang memiliki pola asuh orang tua demokratis maupun

permisif lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang menggunakan

model pembelajaran Value Clarification Technique dalam meningkatkan

keterampilan sosialnya.

7. Sebaiknya siswa yang memiliki pola asuh orang tua demokrratis maupun

permisif lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang menggunakan

model pembelajaran Scaffolding dalam meningkatkan keterampilan

sosialnya.
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