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ABSTRACT 

 

THE  EFFECTIVENESS  OF THE LEARNING MODEL VCT AND CIRC 

TO IMPROVE THE SOCIAL SKILLS OF STUDENTS WITH RESPECT 

TO PATTERNS OF PARENTING IN SOCIAL STUDIES CLASS VII 

COUNTRY 11 BANDAR LAMPUNG 

 

By 

DUWI FEBRILIA 

 

The purpose of this study to determine differences in social skills of students in 

learning using VCT models and models CIRC with respect to patterns of 

parenting. Samples were taken two classes of VII/A as an experimental class and 

VII/B as a control class. The method used is experimental research that VCT 

models for classroom experiments and models CIRC to control class. Analysis of 

data using two-way analysis of variance and t-test of two independent samples. 

Pelitian conclusions: (1) there is a difference in improvement of social skills of 

students who pembelajarnnya using VCT models with models pembelajarn CIRC 

(2) social skills students whose parents' parenting democratic better than 

permissive parenting parents (3) there is no interaction effect between learning 

model parenting parents on students' social skills (4) social skills among students 

whose learning using VCT models better than the model CIRC on democratic 

parenting parents (5) social skills among students whose learning using CIRC 

models better than the model VCT on permissive parenting parents (6) social 

skills of students in democratic parenting parents better than permissive parenting 

parents on student learning using VCT models (7) social skills of students in 

democratic parenting parents better than permissive parenting parents on student 

learning using the model CIRC. 
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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN VCT DAN CIRC 

UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN SOSIAL 

SISWA DENGAN MEMPERHATIKAN POLA ASUH 

ORANG TUA PADA MATA PELAJARAN IPS 

KELAS VII SMP NEGERI 11 

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

DUWI FEBRILIA 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan keterampilan sosial siswa pada 

pembelajaran yang menggunakan model VCT dan model CIRC dengan 

memperhatikan pola asuh orang tua. Sampel diambil 2 kelas yaitu VII/A sebagai 

kelas eksperimen dan VII/B sebagai kelas kontrol. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian eksperimen yaitu model VCT untuk kelas eksperimen 

dan model CIRC untuk kelas kontrol. Analisis data menggunakan analisis varians 

dua jalan dan t-test dua sampel independen. Kesimpulan penelitian : (1) terdapat 

perbedaan peningkatan keterampilan  sosial  siswa  yang pembelajarannya 

menggunakan model VCT dengan model pembelajarn CIRC (2) keterampilan 

sosial siswa yang pola asuh orang tua demokratis lebih baik dibandingkan pola 

asuh orang tua permisif (3) tidak ada pengaruh interaksi antara model 

pembelajaran dengan pola asuh orang tua terhadap keterampilan sosial siswa     

(4) keterampilan sosial antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

VCT lebih baik dari model CIRC pada pola asuh orang tua demokratis               

(5) keterampilan sosial antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

CIRC lebih baik dari model VCT pada pola asuh orang tua permisif                    

(6) keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua demokratis lebih baik 

daripada pola asuh orang tua permisif pada siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model VCT (7) keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua 

demokratis lebih baik daripada pola asuh orang tua permisif pada siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model CIRC. 

 

 

 

Kata kunci :   Keterampilan Sosial, Model Pembelajaran VCT, Model  

Pembelajaran CIRC, Pola Asuh Orang Tua 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil 

belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya 

menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotor. Ketiga aspek atau ranah kejiwaan itu erat sekali dan bahkan 

tidak mungkin dapat dilepaskan dari kegiatan atau proses evaluasi hasil 

belajar. Namun saat ini banyak guru kurang memperhatikan hasil belajar 

ranah afektif dan psikomotor dari siswa. Kebanyakan pendidik lebih 

menilai hasil belajar ranah kognitif dari siswa.  

 

Afektif merupakan ranah yang harus diperhatikan untuk mewujudkan 

pembelajaran yang efektif. Karakteristik ranah afektif meliputi sikap, 

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

berhubungan dengan moral dan sikap yang dapat berbentuk tanggung 

jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai 

pendapat orang lain, kejujuran dan kemampuan mengendalikan diri. 

Semua karakteristik ranah afektif ini harus menjadi bagian dari tujuan 

pembelajaran yang tepat. 
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Hasil pembelajaran yang melibatkan ranah afektif mampu menumbuhkan 

perilaku, motivasi dan berbagai nilai positif yang terpendam didalam diri 

siswa. Oleh karena itu, ranah afektif tidak boleh diabaikan dalam proses 

pembelajaran.  

 

Salah satu mata pelajaran yang memiliki kecenderungan pada ranah afektif 

adalah IPS Terpadu. Pendidikan IPS bermanfaat mengembangkan 

pemahaman siswa terhadap sejumlah konsep serta melatih sikap, nilai, 

moralitas dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. 

Pembelajaran IPS akan bermakna bila dikaitkan dengan kehidupan nyata 

siswa sehingga dapat mengembangkan keterampilan hidup mereka, salah 

satunya adalah keterampilan sosial. 

 

Keterampilan-keterampilan sosial tersebut meliputi dimensi kerjasama 

dengan indikator membangun kelompok dan saling menolong, dimensi 

tanggungjawab dengan indikator memberikan ide dalam mengerjakan 

tugas kelompok dan berpartisipasi dalam mengkomunikasikan hasil 

diskusi, dimensi kemampuan memecahkan masalah dengan indikator 

menyelesaikan masalah dengan berdiskusi dan respek terhadap pendapat 

yang berbeda, dimensi kemampuan berkomunikasi dengan indikator 

berbagi informasi dan mendengarkan serta berbicara secara bergiliran, 

dimensi mengemukakan pendapat dengan indikator menghargai pendapat 

orang lain dan menyampaikan pendapat/ide. 
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Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial adalah untuk mengembangkan 

potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang 

terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang 

menimpa masyarakat. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan perpaduan 

antara Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah Dan Kewarganegaraan. 

Melalui mata pelajaran IPS Terpadu ini, siswa diharapkan tidak hanya 

mampu manguasai aspek kognitif, namun juga mampu mengembangkan 

aspek afektif. Kenyataan di lapangan diketahui pada umumnya mereka 

menilai hasil belajar siswa dengan menggunakan tes dan lebih 

menekankan pada aspek kognitif. Mereka menyadari betul sesungguhnya 

masalah afektif dirasakan penting. Namun dikarenakan untuk merancang 

pencapaian tujuan pembelajaran ranah afektif tidaklah semudah seperti 

pembelajaran ranah kogitif dan psikomotor. Menurut pendapat dari 

Fathurrohman (2013: 101) yang mengemukakan bahwa:  

 

“Pendidikan berfungsi membantu pengembangan pribadi siswa secara 

utuh, secara menyeluruh, seluruh kemampuan dan karakteristik pribadi. 

Untuk mempermudah pemahaman dan penggambaran, para ahli mencoba 

mengadakan pengelompokkan kemampuan dan karakteristik tersebut ke 

dalam domain-domain. Dalam kaitan rumusan tujuan pengajaran Bloom 

dan kawan-kawan, membaginya atas tiga domain, yaitu: kognitif, afektif 

dan psikomotor. Domain kognitif berkenaan dengan kemampuan dan 

kecakapan-kecakapan intelektual, afektif berkenaan dengan sikap, minat, 

konsep diri, nilai dan moral, sedang domain psikomotor dengan 

keterampilan-keterampilan”.  
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Kondisi pembelajaran IPS di SMPN 11 Bandar Lampung, sebagian besar 

guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional yang menitik 

beratkan guru sebagai pusat informasi (the teacher centre) sehingga 

pembelajaran cenderung membosankan dan monoton. Dalam penyampaian 

materi, guru hanya menggunakan metode ceramah, sedangkan untuk 

mengetahui keterampilan sosial siswa, peneliti menggunakan lembar 

pengamatan pada kelas VII/A dan VII/B. Hasil dari observasi dengan 

menggunakan lembar pengamatan diketahui bahwa persentase 

keterampilan sosial pada dimensi kerjasama sebesar 23,81% dengan 

indikator membangun kelompok dan saling menolong, dimensi 

tanggungjawab sebesar 19,05% dengan indikator memberikan ide dalam 

mengerjakan tugas kelompok dan berpartisipasi dalam 

mengkomunikasikan hasil diskusi, dimensi kemampuan memecahkan 

masalah sebesar 20,63% dengan indikator menyelesaikan masalah dengan 

berdiskusi dan respek terhadap pendapat yang berbeda, dimensi 

kemampuan berkomunikasi sebesar 23,81% dengan indikator berbagi 

informasi dan mendengarkan serta berbicara secara bergiliran, dimensi 

mengemukakan pendapat sebesar 12,70% dengan indikator menghargai 

pendapat orang lain dan menyampaikan pendapat/ide, besarnya persentase 

indikator keterampilan sosial belum mencapai 50,00%. 

 

Hal ini berpedoman pada Suryabrata (2002: 10) yang menyatakan bahwa 

kriteria keterampilan sosial terbagi menjadi tiga: (1) kriteria keterampilan 

sosial kurang ditunjukkan dengan skor persentase antara 0% - 40%,        

(2) kriteria keterampilan sosial cukup ditunjukkan dengan persentase 
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antara 41% - 70%, dan (3) kriteria keterampilan sosial baik ditunjukkan 

dengan skor persentase antara 71% - 100%. Mengatasi persoalan yang 

demikian, guru harus berusaha agar keterampilan sosial siswa dapat 

meningkat. Salah satu usaha yang dapat dilakukan guru adalah 

menggunakan model pembelajaran  Value Clarification Technique (VCT) 

dan Cooperative, Integrated, Reading, and Compotition (CIRC). Menurut 

Arends dalam Sani (2013: 132), salah satu tujuan model pembelajaran ini 

adalah untuk meningkatkan keterampilan sosial. Hal ini dikarenakan 

dalam model pembelajaran ini terdapat interaksi antara siswa, dimana 

siswa dapat saling bertukar pikiran dan pengalaman. 

 

Menurut Sutarjo dalam Adisusilo (2011: 141) Value Clarification 

Technique (VCT) adalah pendekatan pendidikan nilai dimana 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 value problem solving, diskusi, 

dialog dan presentasi.  

 

Menurut Adisusilo (2011: 142) tujuan model pembelajaran VCT, 

yaitu: (1) membantu peserta didik untuk menyadari dan 

mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang 

lain. (2) membantu peserta didik agar mampu berkomunikasi 

secara terbuka dan jujur dengan orang lain, berkaitan dengan nilai-

nilai yang diyakininya. (3) membantu peserta didik agar mampu 

menggunakan akal budi dan kesadaran emosionalnya untuk 

memahami perasaan, nilai-nilai dan pola tingkah lakunya sendiri. 
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Model pembelajaran CIRC yang dimaksud adalah komposisi terpadu 

membaca dan menulis secara kooperatif-kelompok, dengan cara 

membentuk kelompok heterogen 4 orang, guru memberikan wacana bahan 

bacaan, sesuai dengan materi bahan ajar, siswa bekerja sama (membaca 

bergantian, menemukan kata kunci, memberikan tanggapan) terhadap 

wacana kemudian menuliskan hasil kolaboratifnya, presentasi hasil 

kelompok dan reflektif. Model ini menerapkan pembelajaran kooperatif 

yang menuntut kemandirian dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

persoalan. Model ini juga melatih rasa tanggung jawab sosial siswa, 

kerjasama dan berkomunikasi antar teman. 

 

Selain model pembelajaran, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

keterampilan sosial siswa adalah pola asuh orang tua. Teori sosial Bandura 

mengatakan bahwa anak belajar tidak hanya melalui pengalamannya tetapi 

jiga melalui pengamatan yakni mengamati apa yang dilakukan oleh orang 

lain. Menurut Trianto (2010: 77) melalui belajar mengamati yang disebut 

juga “modeling” atau “imitasi”, individu secara kognitif menampilkan 

tingkah laku orang lain dan kemudian barangkali mengadopsi tingkah laku 

tersebut dalam dirinya sendiri. 

 

Bandura menunjukkan pentingnya proses identifikasi pada anak terhadap 

orang tuanya. Menurut Desmita (2007: 60) melalui identifikasi, seseorang 

anak mulai menerima sifat-sifat pribadi dan tingkah laku tertentu sebagai 

sesuatu yang berguna agar bisa sesuai dan diterima oleh orang lain. Proses 

modeling atau imitasi pertama kali anak dapatkan dari orang tua, sehingga 
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sangat penting sekali bagi orang tua untuk membekali perilaku anak atau 

contoh yang baik. Hal ini diharapkan agar anak dapat meniru perilaku 

yang baik pula. 

 

Menurut teori psikososial Erikson mengatakan bahwa perkembangan anak 

sangat membutuhkan peran orang tua dalam pembentukan karakter atau 

kepribadian. Karakter atau kepribadian anak terbentuk dengan pola asuh 

yang diterapkan oleh orang tua mereka. 

 

Kaitannya dengan pola asuh orang tua, Baumrind dalam Yusuf (2006: 51) 

mengemukakan hasil penelitiannya tentang gaya perlakuan orang tua atau 

sering yang disebut dengan pola asuh orang tua dan dampak perlakuan 

tersebut terhadap perilaku anak (kompetensi emosional, sosial dan 

intelektual). Diantara pola asuh tersebut terdapat pola asuh demokratis 

(Authoritative) dan permisif (permissive). 

 

Pola asuh demokratis  (Authoritative) adalah pola asuh yang 

memperlihatkan pengawasan ekstra ketat terhadap tingkah laku anak-anak, 

tetapi mereka juga bersikap responsive, menghargai dan menghormati 

pemikiran, perasaan serta mengikutsertakan anak dalam pengmbilan 

keputusan. 

 

Menurut Desmita (2007: 144) pengasuhan demokratis (Authoritative) 

diasosiasikan dengan rasa harga diri yang tinggi (high self-esteem), 

memiliki moral standar, kematangan psikososial, kemadirian, sukses 

dalam belajar dan bertanggung jawab secara sosial. Sedangkan pola asuh 
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permisif (permissive) adalah pola asuh dimana orang tua sangat terlibat 

dalam kehidupan anak, tetapi menetapkan sedikit batas atau kendali atas 

mereka. Anak-anak yang dibesarkan oleh pola asuh seperti ini cenderung 

kurang percaya diri, pengendalian diri yang buruk, dan rasa harga diri 

yang rendah. 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Efektifitas Model Pembelajaran VCT dan Model 

Pembelajaran CIRC Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Siswa 

Dengan Memperhatikan Pola Asuh Orang Tua Pada Mata Pelajaran IPS 

Kelas VII SMP Negeri 11  Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, masalah-masalah yang muncul dapat 

diidentifikasi sebagai berikut. 

1) Pembelajaran di kelas masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

2) Pembelajaran di kelas masih pasif. 

3) Kegiatan belajar masih berpusat pada guru (teacher center). 

4) Orang tua siswa kurang memperhatikan pola asuhnya dalam 

pengembangan keterampilan sosial anak. 

5) Keterampilan sosial siswa masih rendah. 

6) Siswa masih kurang berani untuk menyampaikan pendapat. 

7) Kurangnya rasa tanggung jawab siswa terhadap tugas yang diberikan. 
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8) Siswa kurang memberikan respon dalam pemberian kritik atau 

menyanggah suatu pendapat. 

9) Kurangnya kerjasama siswa dalam kerja kelompok. 

10) Guru belum memakai model pembelajaran kooperatif dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Seperti yang telah diuraikan pada bagian identifikasi masalah, bahwa 

terdapat banyak masalah yang dapat diteliti sehubungan dengan 

pembelajaran IPS. Masalah-masalah tersebut tidak bisa dicarikan 

pemecahannya sekaligus.  

 

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, perlu diberikan batasan 

permasalahan yang akan dikaji yaitu (1) keterampilan sosial, (2) model 

pembelajaran VCT dan model CIRC dan (3) pola asuh orang tua. 

 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa pada model 

pembelajaran VCT dan siswa pada model pembelajaran CIRC mata 

pelajaran IPS ? 

2. Apakah keterampilan sosial siswa yang pola asuh orang tua 

demokratis lebih baik dibandingkan dengan pola asuh orang tua 

permisif ? 
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3. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara penggunaan model 

pembelajaran dengan pola asuh orang tua terhadap keterampilan sosial 

siswa ? 

4. Apakah keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran VCT  lebih baik dibandingkan 

dengan yang menggunakan model CIRC pada pola asuh orang tua 

demokratis ? 

5. Apakah keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran CIRC  lebih baik dibandingkan 

dengan yang menggunakan model VCT  pada pola asuh orang tua 

permisif ? 

6. Apakah keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua demoktaris 

lebih baik dari pola asuh orang tua permisif pada siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model VCT ? 

7. Apakah keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua demoktaris 

lebih baik dari pola asuh orang tua permisif pada siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model CIRC ? 

 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk mengetahui : 

1. Perbedaan keterampilan sosial siswa antara pembelajaran yang 

menggunakan model VCT dengan model CIRC. 

2. Keterampilan sosial siswa yang pola asuh orang tua demokratis lebih 

baik dibandingkan dengan pola asuh orang tua permisif. 
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3. Interaksi antara model pembelajaran dengan pola asuh orang tua 

terhadap keterampilan sosial siswa. 

4. Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

VCT lebih baik dari model CIRC pada pola asuh orang tua 

demokratis. 

5. Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

CIRC  lebih baik dari model VCT pada pola asuh orang tua permisif. 

6. Keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua demokratis lebih 

baik dari pola asuh orang tua permisif pada siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model VCT. 

7. Keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua demokratis lebih 

baik dari pola asuh orang tua permisif pada siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model CIRC. 

 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut. 

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai sumbangan bagi 

pengembangan ilmu dalam bidang pendidikan dan memperkaya ilmu 

pengetahuan bagi peneliti. 

2. Secara praktis, penelitian ini berguna. 

a. Bagi Guru  

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam memperluas 

pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan model 
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pembelajaran dengan memperhatikan pola asuh orang tua siswa 

dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa. 

b. Bagi Siswa 

Sebagai bahan masukan bagi siswa untuk meningkatkan 

keterampilan sosial dalam rangka meningkatkan hasil belajar dan 

dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran IPS. 

c. Bagi Sekolah 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan SMP Negeri 11 Bandar 

Lampung dapat menerapkan model pembelajaran VCT dan CIRC 

sehingga dapat lebih meningkatkan keterampilan sosial siswa. 

d. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi para peneliti yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini dan dapat mendukung penelitian 

lain yang berkaitan dengan kependidikan. 

 

 

1.7 Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.7.1 Ruang lingkup objek penelitian 

 Objek penelitian ini adalah keterampilan sosial siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran VCT dan model CIRC. 

1.7.2 Ruang lingkup subjek penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 11 Bandar 

Lampung. 
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1.7.3 Ruang lingkup tempat penelitian 

 Ruang lingkup tempat penelitian adalah di SMPN 11 Bandar 

Lampung. 

1.7.4 Ruang lingkup waktu penelitian 

 Waktu penelitian pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016. 

1.7.5 Ruang lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ilmu atau kajian penggunaan model pembelajaran 

VCT dan model CIRC ini adalah pada pendidikan IPS. Menurut 

Woolever dan Scott (1998: 10-13) dalam pendidikan IPS ada 5 

tradisi atau 5 perspektif. Lima perspektif tersebut, tidak saling 

menguntungkan secara eksklusif, melainkan saling melengkapi. 

Adapun lima perspektif pada tujuan inti pendidikan ilmu 

pengetahuan sosial adalah sebagai berikut. 

1. Ilmu pengetahuan sebagai transmisi kewarganegaraan 

2. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pengembangan pribadi 

3. Ilmu pengetahuan sosial sebagai refleksi inkuiri 

4. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial 

5. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pengambilan keputusan yang  

rasional dan aksi sosial 

 

Penggunaan model pembelajaran VCT dan CIRC ini masuk dalam 

tradisi kedua dari pendidikan IPS. Penggunaan model pembelajaran 

VCT dan CIRC dalam mengkonstruksi pemahaman peserta didik 

untuk meningkatkan nilai-nilai yang dimiliki peserta didik sebagai 

pengembangan pribadi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Setiap saat dalam kehidupan terjadi suatu proses belajar mengajar, baik 

sengaja maupun tidak sengaja, disadari atau tidak. Tetapi, agar 

memperoleh hasil yang maksimal, maka proses belajar mengajar harus 

dilakukan dengan sadar dan sengaja serta terorganisasi secara baik.  

 

Menurut Walker (dalam Riyanto, 2010: 5), belajar adalah suatu 

perubahan dalam pelaksanaan tugas yang terjadi sebagai hasil dari 

pengalaman dan tidak ada sangkut pautnya dengan kematangan 

rohaniah, kelelahan, motivasi, perubahan dalam situasi stimulus atau 

faktor-faktor samar-samar lainnya yang tidak berhubungan langsung 

dengan kegiatan belajar. 

 

Sejalan dengan perkembangan pola pikir dan pengalaman manusia, aliran 

teori belajar mengalami perkembangan sehingga paradigma belajar 

mengalami pergeseran sudut pandang. Semula teori belajar dalam 

pendidikan di Indonesia, lebih didominasi aliran behaviorisme. Namun 

para pakar di Indonesia banyak menyerukan agar landasan teori belajar 

mengacu pada aliran kontruktivisme. 
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Menurut Gagne (dalam Dimyati, 2013: 10), belajar merupakan 

kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah 

belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. 

Timbulnya kapabilitas tersebut adalah dari (a) stimulasi yang berasal 

dari lingkungan dan (2) proses kognitif yang dilakukan oleh pebelajar. 

Dengan demikian belajar adalah seperangkat proses kognitif yang 

mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi, 

menjadi kapabilitas baru. 

 

Pendekatan kontruktivisme dalam belajar merupakan salah satu 

pendekatan yang lebih berfokus pada peserta didik sebagai pusat dalam 

proses pembelajaran. Pendekatan ini disajikan supaya lebih merangsang 

dan memberi peluang kepada peserta didik untuk belajar dan berpikir 

inovatif dan mengembangkan potensinya secara optimal.  

 

Menurut Thorndike (dalam Budiningsih 2004: 9), belajar adalah 

proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja 

yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, 

perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. 

Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika 

belajar, yang juga dapat berupa pikiran, atau gerakan/tindakan. 

 

Seseorang dikatakan telah belajar kalau sudah terdapat perubahan tingkah 

laku dalam dirinya. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat dari interaksi 

dengan lingkungannya. 

 

Menurut Gagne (dalam Siregar, 2010: 4), belajar adalah sebuah proses 

yang kompleks yang di dalamnya terkandung beberapa aspek. Aspek-

aspek tersebut adalah : (a) bertambahnya jumlah pengetahuan; (b) 

adanya kemampuan mengingat dan mereproduksi; (c) ada penerapan 

pengetahuan; (d) menyimpulkan makna; (e) menafsirkan dan 

mengaitkannya dengan realitas, dan (f) adanya perubahan sebagai 

pribadi. 
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Dari berbagai perspektif pengertian belajar sebagaimana dijelaskan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental 

(psikis) yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. 

 

 

2.1.2 Teori Belajar 

Ada beberapa teori belajar yang mendasari keterampilan sosial yang 

dikemukakan para ahli. Pada penelitian ini memakai teori behaviorisme 

dimana implikasi teori behaviorisme adalah model pembelajaran VCT 

dengan metode bermain peran dan model pembelajaran CIRC diharapkan 

dapat menjadi sebuah stimulus untuk peserta didik dimana model 

pembelajaran keduanya dapat menjadi pelatihan atau pembiasaan yang 

dapat memunculkan perubahan perilaku seperti keterampilan sosial yang 

diamati, diukur dan dinilai secara konkret. 

 

Berikut disajikan beberapa teori belajar yang mendukung pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran VCT dan model pembelajaran 

CIRC dalam sistem pendidikan.  

1. Teori Belajar Behaviorisme 

Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari pengalaman dimana seseorang dianggap telah 

belajar jika dia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Teori 

behaviorisme menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang 

dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Teori ini menggunakan 
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model hubungan stimulus-respon dan menempatkan peserta didik sebagai 

individu yang pasif. Perubahan terjadi melalui rangsangan (stimulus) yang 

menimbulkan hubungan perilaku reaktif (respon) berdasarkan hukum-

hukum mekanisme. Tokoh dari teori ini diantaranya John. B. Watson, 

Thorndike dan Skinner. 

 

Pembelajaran dilakukan dengan memberi stimulus kepada peserta didik 

agar menimbulkan respon yang tepat seperti yang diinginkan. Respon atau 

perilaku tertentu diperoleh menggunakan metode pelatihan atau 

pembiasaan. Munculnya perilaku akan semakin kuat jika diberikan 

penguatan dan akan menghilang jika dikenakan hukuman. Ciri-ciri 

implementasi teori behavioristik menurut Sani (2013: 7) adalah sebagai 

berikut. 

1. Mementingkan pengaruh lingkungan; 

2. Mementingkan bagian-bagian; 

3. Mementingkan peranan reaksi: 

4. Mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui 

prosedur stimulus respons; 

5. Mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk 

sebelumnya; 

6. Mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar; 

7. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang 

diinginkan; 

8. Mementingkan sebab-sebab pada waktu yang lalu; 

9. Mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan 

pengulangan; 

10. Menggunakan teknik coba-coba (trial and error) dalam 

penyelesaian masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

2. Teori Belajar Kontruktivisme Sosial 

Aliran kontruktivisme sosial menyatakan bahwa pembentukan pengetahuan 

dan perkembangan kognitif terbentuk melalui internalisasi/penguasaan 

proses sosial. Teori ini membahas tentang faktor primer (keadaan sosial) 

dan faktor sekunder (individu) serta pertumbuhan kemampuan. Peserta 

didik berpartisipasi dalam kegiatan sosial tanpa makna, kemudian terjadi 

internalisasi atau pengendapan dan pemaknaan atau konstruksi 

pengetahuan baru, serta perubahan (transformasi) pengetahuan. Menurut 

Sani (2013: 20), teori ini melandasi munculnya pembelajaran 

kolaboratif/kooperatif, pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran 

konstektual. Model pembelajaran VCT dengan metode bermain peran dan 

model pembelajaran CIRC merupakan bagian dari model-model interaksi 

sosial dimana model pembelajaran ini menekankan relasi individu dengan 

masyarakat dan orang lain. Sasaran utamanya adalah untuk membantu 

siswa belajar bekerjasama, mengidentifikasi masalah, baik yang sifatnya 

akademik maupun sosial. 

 

Proses pembelajaran dalam teori konstruktivisme sosial harus dirancang 

dan dikelola sedemikian rupa sehingga mendorong peserta didik untuk 

mengorganisasi pengalamannya menjadi pengetahuan yang bermakna. 

Tokoh dari teori ini adalah Vygotsky dan Piaget. Implikasi teori 

konstruktivisme sosial dalam pembelajaran menurut Sani (2013: 25) 

dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 
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1. Dasar pembelajaran adalah dalam diri siswa sudah ada 

pengetahuan, pemahaman, kecakapan, pengalaman tertentu. 

2. Peserta didik belajar dengan mengonstruksi pengetahuan, 

pemahaman, kecakapan, pengalaman lama menjadi pengetahuan, 

pemahaman, kecapakan dan pengalaman yang baru. 

3. Guru berperan memfasilitasi terjadinya proses konstruksi 

pengetahuan. 

 

Menurut teori ini, peran guru hanya sekedar membantu menyediakan 

sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Implementasi 

teori ini dalam penelitian, bahwa model pembelajaran VCT dengan metode 

bermain peran dan model pembelajaran CIRC merupakan model 

pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk mengorganisasi 

pengalamannya menjadi pengetahuan yang bermakna dengan proses 

sosial. Dalam pembelajaran menggunakan model VCT dan CIRC, guru 

berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam mengkonstruksi 

pengetahuan. 

 

3. Teori Belajar Humanisme 

Teori belajar Humanisme menganggap bahwa keberhasilan belajar terjadi 

jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori 

belajar ini berysaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang 

pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Peran peserta didik 

adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu 

membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri 

sebagai manusia yang unik dan membantu mereka dalam mewujudkan 

potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Prinsip belajar humanistik 

menurut Sani (2013: 26) adalah sebagai berikut. 
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1. Manusia mempunyai cara belajar alami. 

2. Belajar terjadi secara signifikan jika materi pelajaran yang 

dirasakan mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. 

3. Belajar menyangkut perubahan dalam persepsi mengenai peserta 

didik. 

4. Belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. 

5. Belajar akan berjalan lancar jika peserta didik dilibatkan dalam 

proses belajar. 

6. Kepercayaan pada diri peserta didik ditumbuhkan dengan 

membiasakan mawas diri. 

7. Belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. 

 

Guru perlu memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna belajar 

dalam kehidupan peserta didik. Peserta didik berperan sebagai pelaku 

utama (student center) yang memaknai pengalaman belajarnya sendiri. 

Aplikasi teori humanistik lebih fokus pada semangat kemanusiaan selama 

proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. 

Teori ini cenderung bersifat eklektik, yakni memanfaatkan metode dan 

teknik belajar apa saja asalkan tujuan belajar tercapai. Proses belajar 

dibuat menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Menurut 

Habermas, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi anatar individu 

dengan lingkungannya. 

 

Habermas dalam Sani (2013: 27) membagi tipe belajar dalam tiga macam 

tipe, yaitu: 

1. belajar teknis (technical learning), yakni bagaimana seseorang 

dapat berinteraksi dengan lingkungan alam secara benar. Peserta 

didik mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

agar mereka dapat menguasai dan mengelola lingkungan sekitarnya 

dengan baik. 

2. belajar praktis (practical learning), yakni bagaimana seseorang 

dapat berinteraksi secara baik dengan lingkungan sosialnya atau 

dengan orang-orang di sekelilingnya. Kegiatan belajar lebih 

mengutamakan terjadi interaksi yang harmonis antara sesama 

manusia. 
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3. belajar emansipatoris (emancipatory learning) menekankan upaya 

agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang 

tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam 

lingkungan sosialnya. Dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan 

serta sikap yang benar untuk mendukung terjadinya transformasi 

kultural tersebut. 

 

 

Implementasi teori ini dalam penelitian, bahwa model pembelajaran VCT 

dan model pembelajaran CIRC merupakan model pembelajaran yang dapat 

membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya dan membantu 

mereka dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. 

Dalam model ini, guru memberikan motivasi dan kesadaran mengenai 

makna belajar dalam kehidupan peserta didik dimana peserta didik 

berperan sebagai pelaku utama (student center) yang memaknai 

pengalaman belajarnya sendiri. 

 

Menurut Sani (2013: 30) salah satu contoh proses belajar mengajar dalam 

teori humanisme adalah belajar kooperatif. Menurut Habermas belajar 

adalah praktis sebagaimana seseorang dapat berinteraksi secara baik 

dengan lingkungan sosialnya atau dengan orang-orang disekelilingnya. 

Kegiatan belajar lebih mengutamakan terjadi interaksi yang harmonis 

antara sesama manusia dimana interaksi yang harmonis antara sesama 

manusia dapat tercapai jika siswa mempunyai keterampilan sosial. 

 

2.1.3 Model Pembelajaran VCT 

Model pembelajaran VCT adalah pendekatan pendidikan nilai dimana 

peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, 

memutuskan, mengambil sikap sendiri terhadap nilai-nilai hidup yang 
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ingin diperjuangkan. Peserta didik dibantu menjernihkan, memperjelas 

atau mengklarifikasi nilai-nilai hidupnya, lewat values problem solving, 

diskusi, dialog bermain peran dan presentasi. Menurut Adisusilo (2011: 

142) VCT memberikan penekanan pada usaha membantu siswa dalam 

mengkaji perasaan dan perbuatan sendiri, untuk meningkatkan kesadaran 

mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. 

 

Menurut Adisusilo (2011: 142), tujuan model pembelajaran VCT 

adalah (a) membantu peserta didik untuk menyadari dan 

mengidentifikasi  nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain; 

(b) membantu peserta didik agar mampu berkomunikasi secara 

terbuka dan jujur dengan orang lain, berkaitan dengan nilai-nilai yang 

diyakininya; (c) membantu peserta didik agar mampu menggunakan 

akal budi dan kesadaran emosionalnya untuk memahami perasaan, 

nilai-nilai dan pola tingkah lakunya sendiri.  

 

Pendidikan nilai bukanlah memaksakan nilai-nilai, tetapi memberi 

keterampilan kepada peserta didik agar mampu memilih, mengembangkan, 

menganalisis, mempertanggungjawabkan dan menginternalisasikan nilai-

nilainya sendiri. Peserta didik umumnya lebih senang diberi kebebasan 

untuk memilih nilai-nilai yang diyakini baik bagi dirinya, dan suatu 

pemaksaan dari pihak lain tidak akan ada gunanya. 

 

Menurut Adisusilo (2011: 146), tujuan model pembelajaran VCT 

diantaranya: 

1. untuk mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang 

suatu nilai. 

2. membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik 

yang positif maupun negative 

3. untuk menanamkan suatu nilai  kepada siswa melalui cara yang 

rasional dan diterima sebagai milik pribadinya. 
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4. melatih dan membina siswa tentang bagaimana cara menilai 

mengambil keputusan terhadap suatu nilai umum untuk kemudian 

dilaksanakannya sebagai warga masyarakat. 

 

 

Dengan klarifikasi nilai peserta didik tidak disuruh menghapal atau disuapi 

materi melainkan dibantu untuk menemukan, menganalisis, 

mempertanggungjawabkan, mengembangkan, memilih, mengambil sikap 

dan mengamalkan nilai-nilai hidup. 

 

Pendekatan teknik klarifikasi nilai memberi penekanan pada usaha 

membantu seseorang atau peserta didik dalam mengkaji perasaan dan 

perbuatan sendiri, meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai 

mereka sendiri dan mendorongnya untuk membentuk system nilai mereka 

sendiri serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Model pembelajaran VCT merupakan pendekatan pembelajaran nilai yang 

mampu mengantar peserta didik mempunyai keterampilan atau 

kemampuan menentukan nilai-nilai hidup yang tepat sesuai dengan tujuan 

hidupnya dan menginternalisasikannya sehingga nilai-nilai menjadi 

pedoman dalam bertingkah laku atau bersikap. 

 

Menurut Hall dalam Adisusilo (2011: 147), ada tiga proses klarifikasi nilai 

menurut pendekatan VCT. Dalam tiga proses tersebut terdapat tujuh sub 

proses, yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 1. Proses Klarifikasi Nilai Menurut Pendekatan VCT 

1.  Memilih  1)  Memilih dengan bebas 

2)  Memilih dari berbagai alternatif 

3)  Memilih dari berbagai alternatif  

setelah mengadakan pertimbangan 

tentang berbagai akibatnya 

2.  Menghargai/  

Menjunjung tinggi 

4)  Menghargai dan merasa bahagia  

dengan pilihannya 

5)  Bersedia mengakui/menegaskan  

pilihannya itu di depan umum 

3.  Bertindak 6)  Berbuat/berperilaku sesuatu sesuai  

dengan pilihannya 

7)  Berulang-ulang bertindak sesuai  

dengan pilihannya itu hingga akhirnya 

merupakan pola hidupnya 

 

Model pembelajaran VCT memberikan penekanan pada usaha membantu 

peserta didik dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, 

meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai mereka sendiri dan 

mendorongnya untuk membentuk sistem nilai mereka sendiri serta 

mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Menurut Casteel dalam Adisusilo (2011: 151), VCT berguna bagi 

peserta didik untuk berlatih mengomunikasikan keyakinan, nilai 

hidup, cita-cita pribadi pada teman sejawat, berlatih berempati pada 

teman lain bahkan yang mungkin berbeda keyakinannya, berlatih 

memecahkan persoalan dilema moral, berlatih untuk setuju atau 

menolak keputusan kelompok, berlatih terlibat dalam membuat 

keputusan ataupun mempertahankan atau melepas keyakinannya. 

 

 

Dalam pembelajaran VCT menggunakan metode pembelajaran : inkuiri, 

diskusi kelompok, cooperative learning, analisis dilema moral, moral 

problem solving yang menantang, presentasi dalam kelompok besar atau 

kecil, ceramah dan tanya jawab. Model pembelajaran VCT ini amat 

fleksibel pelaksanaannya dan tepat untuk mengembangkan pemahaman 

moral/nilai seseorang. 
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Menurut Harmin, dkk dalam Adisusilo (2011: 156) penerapan 

klarifikasi nilai akan efektif bila fasilitator atau pendidik. 

1) Bersikap menerima dan tidak mengadili (nonjudgmental) pilihan 

nilai peserta didik, menghindari kesan memberi nasihat, menggurui 

seakan pendidik lebih tahu dan lebih baik. 

2) Membiarkan adanya kebhinekaan pandangan, dialog dilakukan 

secara terbuka, bebas dan individual. 

3) Menghargai kesediaan peserta didik untuk ikut berpartisipasi 

(sharing) atau tidak, hindari unsur pemaksaan untuk berpendapat 

atau bersikap. 

4) Menghargai jawaban/respons peserta didik, tidak memaksa peserta 

didik untuk memberi respons tertentu apabila memang peserta 

didik tidak menghendakinya. 

5) Mendorong peserta didik untuk menjawab, mengutarakan pilihan 

dan mengambil sikap secara jujur. 

6) Mahir mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

bersifat mengklarifikasi nilai hidup. 

7) Mahir mengajukan/membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang 

menyangkut kehidupan pribadi dan sosial. 

 

 

 

Langkah-langkah pembelajaran. 

1. Membuat/mencari media stimulus. Berupa contoh keadaan/perbuatan 

yang memuat  nilai-nilai kontras yang disesuaikan dengan topik atau 

tema target pembelajaran. Dengan persyaratan hendaknya mampu 

merangsang, melibatkan dan mengembangkan potensi afektual siswa, 

terjangkau dengan tingkat berpikir siswa. Misalnya contoh peristiwa 

“Tabrak Lari” 

2. Kegiatan pembelajaran. Pertama, guru melontarkan stimulus dengan 

cara membaca/menampilkan cerita atau menampilkan gambar, 

kegiatan ini dapat dilakukan oleh guru sendiri atau meminta bantuan 

kepada siswa lain. Kedua, memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berdialog sendiri atau sesama teman sehubungan dengan 
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stimulus tadi. Ketiga, melaksanakan dialog terpimpin melalui 

pertanyaan yang telah disusun oleh guru yang berhubungan dengan 

stimulus tadi, baik secara individual maupun berkelompok. Keempat, 

menentukan argumen atau pendirian melalui pertanyaan guru baik 

secara individual maupun berkelompok. Kelima, pembahasan atau 

pembuktian argumen. Keenam penyimpulan 

 

 

Dengan model pembelajaran VCT, akan mudah mengungkap sikap, nilai 

dan moral siswa terhadap suatu kasus yang disajikan oleh guru. Tentu saja 

harus dibekali dengan kemampuan guru dalam menguasai keterampilan 

dan teknik dasar mengajar dengan baik. Sikap demokratis, ramah, hangat 

dan nuansa kekeluargaan yang akrab diperlukan, sehingga siswa berani 

berpendapat dan beda pendapat dengan guru maupun dengan siswa lain. 

Sedangkan untuk evaluasi anda dapat melakukan evalusi proses dan 

evaluasi hasil belajar. 

 

Pada evaluasi proses dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan 

jalannya diskusi, sikap dan aktivitas siswa maupun proses pembelajaran 

secara menyeluruh dan evaluasi hasil dapat dilihat dari hasil tes. Jangan 

lupa memberikan pujian kepada siswa yang mampu berpendapat sekalipun 

kepada siswa yang berpendapat belum lengkap secara variatif. 
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Keunggulan pola pembelajaran mengklarifikasi nilai atau VCT pada 

pembelajaran afektif adalah sebagai berikut. 

a. Mampu membina dan mempribadikan nilai dan moral. 

b. Mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan materi yang 

disampaikan. 

c. Mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral diri siswa 

dan nilai moral dalam kehidupan nyata. 

d. Mampu mengundang, melibatkan, membina dan mengembangkan 

potensi diri siswa terutama potensi afektualnya. 

e. Mampu memberikan pengalaman belajar dalam berbagai kehidupan. 

f. Mampu menangkal, meniadakan mengintervensi dan  menyubversi 

berbagai nilai moral naif yang ada dalam sistem nilai dan moral yang 

ada dalam diri seseorang. 

g. Menuntun dan memotivasi untuk hidup layak dan bermoral tinggi. 

 

Model pembelajaran VCT juga memiliki kelemahan, dalam model 

pembelajaran ini kriteria benar-salah dapat relative karena mementingkan 

nilai perseorangan. Oleh sebab itu pendidik harus bijak dalam pemilihan 

dan penentuan nilai agar tidak menyimpang dari budayanya. Dengan 

klarifikasi nilai, peserta didik tidak disuruh menghapal dan tidak disuapi 

dengan nilai-nilai yang sudah dipilihkan pihak lain, melainkan dibantu 

untuk menemukan, menganilis, mempertanggungjawabkan, 

mengembangkan, memilih, mengambil sikap dan mengamalkan nilai-nilai 

hidupnya sendiri. 
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Peserta didik tidak dipilihkan nilai mana yang baik dan benar untuk 

dirinya, melainkan diberi kesempatan untuk menentukan pilihan sendiri 

nilai mana yang mau dikejar, diperjuangkan dan diamalkan dalam 

hidupnya. Dengan demikian, peserta didik semakin mandiri, semakin 

mampu mengambil keputusan sendiri, tanpa campur tangan pihak lain.  

 

2.1.4 Model Pembelajaran CIRC 

Model pembelajaran CIRC singkatan dari Cooperative, Integrated, 

Reading, and Compotition, termasuk salah satu model pembelajaran 

cooperative learning yang pada mulanya merupakan pengajaran kooperatif 

terpadu membaca dan menulis yaitu sebuah program komprehensif atau 

luas dan lengkap untuk pengajaran membaca dan menulis untuk kelas-

kelas tinggi sekolah dasar. Namun, CIRC telah berkembang bukan hanya 

dipakai pada pelajaran bahasa tetapi juga pelajaran lainnya. 

Sedangkan menurut Sudjarwo (2012: 176) CIRC adalah komposisi terpadu 

membaca dan menulis secara kooperatif-kelompok. Sintaknya adalah 

membentuk kelompok heterogen 4 orang, guru memberikan wacana bahan 

bacaan sesuai dengan materi bahan ajar, siswa bekerja sama (membaca 

bergantian, menemukan kata kunci, memberikan tanggapan) terhadap 

wacana kemudian menuliskan hasil kolaboratifnya, presentasi hasil 

kelompok, refleksi.  
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Pembelajaran CIRC dikembangkan oleh Stevans, Madden, Slavin dan 

Farnish. Pembelajaran kooperatif tipe CIRC dari segi bahasa dapat 

diartikan sebagai suatu model pembelajaran kooperatif yang 

mengintegrasikan suatu bacaan secara menyeluruh kemudian 

mengkomposisikannya menjadi bagian-bagian yang penting. Model 

pembelajaran CIRC atau pembelajaran terpadu menurut pertama kali 

dikembangkan oleh (Sudjarwo, 2012: 185), dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang yang secara 

heterogen. 

2. Guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran. 

3. Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide 

pokok dan memberikan tanggapan terhadap wacana dan ditulis 

pada lembar kertas. 

4. Mempresentasikan/membacakan hasil kelompok. 

5. Guru memberikan penguatan 

6. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan 

7. Penutup. 

 

Secara khusus, Slavin dalam Suyitno (2005: 06) menyebutkan kelebihan 

dan kekurangan model pembelajaran CIRC adalah sebagai berikut. 

 

Kelebihan model CIRC  

a) Model CIRC amat tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan soal 

b) Pemecahan masalah. 

c) Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang. 

d) Siswa termotivasi pada hasil secara teliti, karena bekerja dalam 

kelompok. 

e) Para siswa dapat memahami makna soal dan saling mengecek 

pekerjaannya. 

f) Membantu siswa yang lemah. 

 

Kekurangan model CIRC  

a) Pada saat persentasi hanya siswa yang aktif tampil. 

b) Tidak semua siswa bisa mengerjakan soal dengan teliti. 
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2.1.5 Keterampilan Sosial 

1. Pengertian Keterampilan 

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 1180) keterampilan adalah 

kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Jadi, dapat disimpulkan 

keterampilan adalah kemampuan anak dalam melakukan berbagai aktivitas 

dalam usahanya untuk menyelesaikan tugas. Keterampilan perlu dilatih 

kepada anak sejak dini supaya dimasa yang akan datang anak akan tumbuh 

menjadi orang yang terampil dan cekatan dalam melakukan segala 

aktivitas dan mampu menghadapi permasalahan hidup. Selain itu mereka 

akan memiliki keahlian yang akan bermanfaat. 

 

Menurut Wahyudi (2002: 33) keterampilan adalah kecakapan atau 

keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang hanya diperoleh dalam 

praktek. Keterampilan kerja ini dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Keterampilan mental, seperti analisa, membuat keputusan, 

menghitung, menghapal. 

b. Keterampilan fisik, seperti keterampilan yang berhubungan dengan 

pekerjaannya sendiri. 

c. Keterampilan sosial, yaitu seperti dapat mempengaruhi orang lain, 

berpidato, menawarkan barang. 

 

Menurut Robbins (2001: 10) pada dasarnya keterampilan dapat 

dikategorikan menjadi empat, yaitu : 

1. basic literacy skill yaitu keahlian dasar yang merupakan keahlian 

seseorang yang pasti dan wajib dimiliki oleh kebanyakan orang, 

seperti membaca, menulis, dan mendengar. 

2. technical skill yaitu keahlian teknik yang merupakan keahlian 

seseorang dalam pengembangan teknik yang dimiliki, seperti 

menghitung secara tepat, mengoperasikan komputer. 
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3. interpersonal skill yaitu keahlian interpersonal yang merupakan 

kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang 

lain maupun dengan rtekan kerja, seperti pendengar yang baik, 

menyampaikan pendapat secara jelas dan bekerja dalam satu tim. 

4. problem solving yaitu keahlian menyelesaikan masalah yang 

merupakan proses aktivitas untuk menajamkan logika, beragumentasi 

dan penyelesaian masalah serta kemampuan untuk mengetahui 

penyebab, mengembangkan alternatif dan menganalisa serta memilih 

penyelesaian yang baik. 

 

Kaitannya dengan keterampilan, Bloom (Sudijono, 2011: 49) dalam 

taksonominya menyatakan  bahwa tujuan belajar secara mendalam yang 

sesuai dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu : 

a. tujuan kognitif adalah tujuan yang berkenaan dengan pengetahuan, 

pengertian, penerapan, analisa, sintesa dan evaluasi terhadap bahasan 

IPS. 

b. tujuan afektif yaitu tujuan yang menekankan kepada perasaan, emosi 

atau derajat penerimaan atau penolakan. Pada tujuan ini diungkapkan 

pada perhatian, minat, sikap, apresiasi, penghargaan dan prasangka 

terhadap realita kehidupan bermasyarakat. 

c. tujuan psikomotorik yaitu tujuan yang menekankan kepada 

keterampilan otot atau keterampilan fisik yang berhubungan dengan 

manipulasi material dan alat-alat, atau tindakan yang memerlukan 

koordinasi antara urat syaraf dengan kekuatan fisik. Pada tujuan ini 

siswa didorong untuk melakukan terobosan dalam kehidupan dengan 

potensi sumber daya yang melingkupinya. 

 

 

Persamaan dengan konsep tersebut, Bloom dengan taksonominya 

berpendapat bahwa pengelompokkan tujuan pendidikan harus senantiasa 

mengacu kepada tiga jenis ranah yang melekat pada diri peserta didik yaitu 

ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor. Taksonomi Bloom 

menurut Sudijono (2001: 66) yaitu : 

 

 



32 

 

a. Ranah Kognitif/Pengetahuan (Knowlegde) 

1. Mengingat (remember) yaitu kemampuan menyebutkan kembali 

informasi/pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan. Misalnya 

menyebutkan arti taksonomi. Kata kerja kunci: mendefinisikan, 

menyesun daftar, menjelaskan, mengingat, mengenali, menamai, 

menempatkan, menyebutkan. 

2. Memahami (understand) yaitu kemampuan memahami instruksi 

dan menegaskan. Menerangkan, menjelasakan, menterjemahkan, 

menguraikan, mengartikan, pengertian/makna ide atau konsep yang 

telah diajarkan baik dalam bentuk lisan, tertulis, maupun 

grafik/diagram. Misalnya merangkum materi yang telah diajarkan 

dengan kata-kata sendiri menyatakan kembali. Kata kerja kunci: 

menafsirkan, menginterpretasikan, mendiskusikan, menyeleksi, 

mendeteksi, melaporkan, menduga, mengelompokkan, memberi 

contoh, merangkum menganalogikan, mengubah, memperkirakan. 

3. Menerapkan (apply) yaitu kemampuan melakukan sesuatu dan 

mengaplikasikan konsep dalam situasi tertentu. Misalnya 

melakukan proses pembayaran gaji sesuai dengan sistem yang 

berlaku. Kata kerja kunci: memilih, menerapkan, melaksanakan, 

menginterpretasikan, menunjukkan, membuktikan, 

menggambarkan, mengoperasikan, menjalankan, memprogramkan, 

mempraktekkan, memulai. 
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4. Menganalisa (analyze) yaitu kemampuan memisahkan konsep ke 

dalam beberapa komponen yang menghubungkan satu sama lain 

untuk memperoleh pemahaman atas konsep tersebut secara utuh. 

Misalnya menganalisis penyebab meningkatnya harga pokok 

penjualan dalam laporan keuangan dengan memisahkan 

komponen-komponen. Kata kerja kunci: mengkaji ulang, 

membedakan, membandingkan, mengkontraskan, memisahkan, 

menghubungkan, menunjukkan hubungan antara variabel, 

memecah menjadi beberapa bagian, menyisihkan, menduga, 

mempertimbangkan, mempertentangkan, menata ulang, 

mencirikan, mengubah struktur, melakukan pengetesan, 

mengintegrasikan, mengorganisir, mengkerangkakan. 

5. Mengevaluasi (evaluate) yaitu kemampuan menetapkan derajat 

sesuatu berdasarkan norma, kriteria atau patokan tetentu. Misalnya 

membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci jawaban. Kata 

kerja kunci: mengkaji ulang, mempertahankan, menyeleksi, 

mempertahankan, mengevaluasi, mendukung, menilai, 

menjustifikasi, mengecek, mengkritik, memprediksi, 

membenarkan, menyalahkan. 

6. Menciptakan (create) yaitu kemampuan memadukan unsur-unsur 

menjadi sesuatu bentuk baru yang utuh dan koheren, atau membuat 

sesuatu yang orisinal. Misalnya membuat kurikulum dengan 

mengintegrasikan pendapat dan materi dari beberapa sumber. Kata 

kerja kunci: merakit, merancang, menemukan, menciptakan, 
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memperoleh, mengembangkan, memformulasikan, membangun, 

membentuk, melengkapi, membuat, menyempurnakan, melakukan 

inovasi, mendisain, menghasilkan karya. 

 

Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, 

misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan 

sikap. Lima kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang 

sederhana hingga yang paling kompleks. 

b. Ranah Afektif/Sikap (Attitude) 

1. Penerimaan yaitu kemampuan untuk menunjukkan atensi dan 

penghargaan terhadap orang lain. Contohnya mendengar pendapat 

orang lain, mengingat nam seseorang. Kata kerja kunci: 

menanyakan, mengikuti, memberi, menahan/mengebdalikan diri, 

mengidentifikasi, memperhatikan, menjawab. 

2. Responsif yaitu kemampuan berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran dan selalu menjawab, membantu, mentaati, 

memenuhi, menyetujui, mendiskusikan, melakukan, termotivasi 

untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. 

Contohnya berpartisipasi dalam diskusi kelas. Kata kerja kunci: 

memilih, menyajikan, mempresentasikan, melaporkan, 

menceritakan, menulis, menginterpretasikan, menyelesaikan, 

mempraktekkan. 

3. Nilai yang dianut (Nilai diri) yaitu kemampuan menunjukkan nilai 

yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kuirang baik 

terhadap suatu kejadian/obyek, dan nilai tersebut diekspresikan 
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dalam perilaku. Contohnya mengusulkan kegiatan Corporate 

Social Responsibility sesuai dengan nilai yang berlaku dan 

komitmen perusahaan. Kata kerja kunci: menunjukkan, 

mendemonstrasikan, memilih, membrdakan, mengikuti, meminta, 

memenuhi, m,enjelaskan, membentuk, berinisiatif, melaksanakan, 

memprakarsai, menjustifikasi, mengusulkan, melaporkan, 

menginterpretasikan, membenarkan, menolak, menyatakan/ 

mempertahankan pendapat. 

4. Organisasi yaitu kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya 

organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. 

Contohnya menyepakati dan mentaati etika profesi, mengakui 

perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. 

Kata kerja kunci: mentaati, mematuhi, merancang, mengatur, 

mengidentifikasikan, mengkombinasikan mengorganisir, 

mengintegrasikan, menjelaskan, mengaitkan, menggabungkan, 

memperbaiki, menyepakati, menyusun, menyempurnakan, 

menyatukan pendapat, menyesuaikan, melengkapi, 

membandingkan dan memodifikasi. 

5. Karakterisasi yaitu kemampuan mengendalikan perilaku 

berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan 

intrapersonal, interpersonal dan sosial. Contohnya menunjukkan 

rasa percaya diri ketika bekerja sendiri, kooperatif dalam aktivitas 

kelompok. Kata kerja kunci: melakukan, melaksanakan, 

memperlihatkan, membedakan, memisahkan, menunjukkan, 
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mempengaruhi, mendengarkan, memodifikasi, mempraktekkan, 

mempengaruhi, mendengarkan, memodifikasi, mempraktekkan, 

mengusulkan, merevisi, memperbaiki, membatasi, 

mempertanyakan, mempersoalkan, menyatakan, bertindak, 

membuktikan, mempertimbangkan. 

 

Ranah psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, 

keterampilan motorik dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah 

jika sering melakukannya. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut 

kecepatan, ketepatan, jarak, cara/tenik pelaksanaan. Ada tujuh ranah 

psikomotorik mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit. 

 

c. Psikomotorik/Keterampilan (Skills) 

1. Persepsi yaitu kemampuan menginterpretasikannya dalam 

memperkirakan sesuatu. Contohnya menurunkan suhu AC saat 

merasa suhu ruangan panas. Kata kerja kunci: mendeteksi, 

mempersiapkan diri, memilih, menghubungkan, menggambarkan, 

mengidentifikasi, mengisolasi, membedakan dan menyeleksi. 

2. Kesiapan yaitu kemampuan untuk mempersiapkan diri, baik 

mental, fisik, dan emosi dalam menghadapi sesuatu. Contohnya 

melakukan pekerjaan sesuai urutan, menerima kelebihan dan 

kekurangan seseorang. Kata kerja kunci: memulai, mengawali, 

memprakarsai, membantu, memperlihatkan, mempersiapkan diri, 

menunjukkan, mendemonstrasikan. 
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3. Reaksi yang diarahkan yaitu kemampuan untuk memulai 

keterampilan yang kompleks dengan bantuan/bimbingan dengan 

meniru dan uji coba. Contohnya mengikuti arahan dari instruktur. 

Kata kerja kunci: meniru, mengikuti, mencoba, mempraktekkan, 

mengerjakan, membuat, memperlihatkan, memasang, bereaksi, dan 

menanggapi. 

4. Reaksi natural (mekanisme) yaitu kemampuan untuk melakukan 

kegiatan pada tingkat keterampilan tahap yang lebih sulit. Melalui 

tahap ini diharapkan siswa akan terbiasa melakukan tugas rutinnya. 

Contohnya menggunakan komputer. Kata kerja kunci: 

mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar, 

memperbaiki, melaksanakan sesuai standar, mengerjakan, 

menggunakan, merakit, mengendalikan, mempercepat, 

memperlancar, mempertajam dan menangani. 

5. Reaksi yang kompleks yaitu kemampuan untuk melakukan 

kemahirannya dalam melakukan sesuatu, dimana hal ini terlihat 

dari kecepatan, ketepatan, efesiensi, dan efektifitasnya. Semua 

tindakan dilakukan secara spontan, lancar, cepat, tanpa ragu. 

Contohnya keahlian bermain piano. Kata kerja kunci: 

mengoprasikan, membangun, memasang, membongkar, 

memperbaiki, melaksanakan sesuai standar, mengerjakan, 

menggunakan, merakit, mengendalikan, mempercepat, 

memperlancar, mencapur, mempertajam, menangani, 

mengorganisir, membuat draft/sketsa, mengukur. 
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6. Adaptasi yaitu kemampuan mengembangkan keahlian dan 

memodifikasi pola. Contohnyamelakukan perubahan secara cepat 

dan tepat terhadap kejadian tak terduga tanpa merusak pola yang 

ada. Kata kerja kunci: mengubah, mengadaptasikan, 

memvariasikan, merevisi, mengatur kembali, merancang sesuai 

dengan yang dibutuhkan, memodifikasi. 

7. Kreativitas yaitu kemampuan untuk menciptakan pola baru yang 

sesuai dengan kondisi/situasi tertentu dan juga kemampuan 

mengatasi masalah dengan mengeksplorasi kreativitas diri. 

Contohnya membuat formula baru, inovasi, produk baru. Kata 

kerja kunci: merancang, membangun, menciptakan, mendisain, 

memprakarsai, mengkombinasikan dan membuat. 

 

 

Berkaitan dengan penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa keterampilan 

sosial siswa melalui pembelajaran model VCT dan CIRC masuk ke dalam 

ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. Pada ranah kognitif 

termasuk dalam kategori: (1) mengingat, (2) memahami, (3) menerapkan, 

(4) menganalisis, (5) mengevaluasi. Ranah afektif meliputi kategori:        

(1) penerimaan, responsif, (3) nilai yang dianut, (4) organisasi,                

(5) karakterisasi. Ranah psikomotorik meliputi kategori: (1) kesiapan dan 

(2) reaksi yang diarahkan. 

 

2. Keterampilan Sosial Dalam Pandangan Para Ahli 

Keterampilan sosial adalah seseorang untuk mempertahankan tujuan 

pribadi yang hendak dicapai dengan hubungan baik dengan orang lain 
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dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Merrel (2008: 01) 

memberikan pengertian bahwa keterampilan sosial (Social Skill) sebagai 

perilaku spesifik, inisiatif, mengarahkan pada hasil sosial yang diharapkan 

sebagai bentuk perilaku seseorang. Keterampilan sosial (Social Skill), baik 

secara langsung maupun tidak membantu seseorang untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan standar harapan masyarakat dalam norma-

norma yang berlaku disekelilingnya. 

 

Menurut Marrel (2008: 3), keterampilan-keterampilan sosial tersebut 

meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang 

lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, mendengarkan pendapat atau 

keluhan dari orang lain, memberi atau menerima feedback, memberi kritik, 

bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku dan lain sebagainya. 

 

Hal ini senada dengan  Marsh (2008: 111) yang menuliskan tentang studi 

masyarakat mengembangkan beberapa cara keterampilan hidup dengan 

menerapkan proses investigasi, menciptakan berkomunikasi, berpartisipasi 

dan merefleksi, yang memungkinkan siswa agar dapat berperan di 

dalamnya, melakukan kritik dan memperbaiki dunia saat ini dan masa 

yang akan datang. 

 

Menurut Maryani (2011: 18) menyatakan bahwa apa saja yang dapat 

dilakukan oleh remaja sehubungan dengan keterampilan sosial meliputi: 

(1) kerjasama, menghargai dan mampu bekerjasama dengan orang lain 

yang majemuk, (2) tanggungjawab, mampu memilih dan mengolah 

informasi dari berbagai sumber untuk menyelesaikan tugas, (3) 
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memecahkan masalah, mampu mempelajari hal-hal yang baru untuk 

memecahkan masalah, (4) berkomunikasi, mampu berkomunikasi baik 

lisan maupun tulisan, (5) mengemukakan pendapat, mampu 

mentransformasi pengetahuan yang diketahui dalam menyampaikan 

pendapat. 

 

Sedangkan menurut Grotberg dalam Desmita (2007: 230) 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 berkomunikasi: mendengar dan berbicara secara 

bergiliran, melembutkan suara (tidak membentak) meyakinkan orang 

untuk dapat mengemukakan pendapat, mendengarkan sampai orang 

tersebut menyelesaikan pembicaraannya. 

3. keterampilan membangun tim/kelompok: mengakomodasi pendapat 

orang, bekerjasama, saling menolong, dan 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. 

 

Keterampilan sosial dalam penelitian ini masuk ke dalam perilaku yang 

berhubungan dengan diri sendiri (kemampuan bertanggung jawab dan 

kemampuan berkomunikasi) dan perilaku yang berhubungan dengan tugas 

kelompok (kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengeluarkan 

pendapat, dan kemampuan bekerjasama). 
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Keterampilan sosial menurut Maryani (2011: 21) dapat dicapai melalui 

proses pembelajaran. Proses disini bisa dengan menggunakan model 

pembelajaran yang tujuannya dapat meningkatkan keterampilan sosial 

seperti model pembelajaran VCT dan CIRC. Selain model pembelajaran 

yang merupakan faktor eksternal, faktor yang dapat mempengaruhi 

keterampilan sosial anak adalah keluarga. 

 

Kartini (1992: 27) mengungkapkan bahwa keluarga merupakan 

lingkungan hidup pertama dan utama bagi setiap anak. Di dalam keluarga 

anak mendapatkan rangsangan, hambatam, dan pengaruh yang pertama 

dalam pertumbuhan dan perkembangannya diantaranya adalah 

mempengaruhi keterampilan sosialnya. 

 

Pengukuran keterampilan sosial berdasarkan 5 (lima) dimensi 

keterampilan sosial dengan 10 (sepuluh) indikator ketercapaian meliputi: 

(1) kerjasama dengan indikator membangun kelompok dan saling 

menolong, (2) tanggungjawab dengan indikator memberikan ide/gagasan 

dalam mengerjakan tugas kelompok dan berpartisipasi dalam 

mengkomunikasikan hasil, (3) memecahkan masalah dengan indikator 

menyelesaikan masalah dengan berdiskusi dan respek terhadap pendapat 

yang berbeda, (4) berkomunikasi dengan indikator berbagi informasi dan 

mendengarkan serta berbicara secara bergiliran, (5) mengemukakan 

pendapat dengan indikator menghargai pendapat orang lain dan 

menyampaikan pendapat/ide. Keterampilan sosial siswa terbagi menjadi 

tiga kriteria yaitu : (1)  apabila peserta didik memiliki 10 (sepuluh) kriteria 
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sedang dan tinggi pada kelima dimensi keterampilan sosial dengan sepuluh 

indikator menunjukkan kriteria tinggi, (2) apabila peserta didik memiliki 

6-9 (enam sampai sembilan) kriteria sedang dan tinggi pada kelima 

dimensi keterampilan sosial dengan sepuluh indikator menunjukkan 

kriteria sedang, (3) apabila peserta didik memiliki 1-5 (satu sampai lima) 

kriteria sedang dan tinggi pada kelima dimensi keterampilan sosial dengan 

sepuluh indikator menunjukkan kriteria rendah. 

 

 

2.1.6 Pola Asuh Orang Tua 

Berdasarkan tata bahasanya, pola asuh terdiri dari kata pola dan asuh. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pola berarti model, sistem, 

cara kerja, bentuk (struktur yang tetap), sedangkan kata asuh mengandung 

arti menjaga, merawat, mendidik anak agar dapat berdiri sendiri. Orang tua 

adalah pendidik utama dan pertama sebelum anak memperoleh pendidikan 

di sekolah, karena dari keluargalah anak pertama kalinya belajar. Jadi 

keluarga tidak hanya berfungsi terbatas sebagai penerus keturunan saja, 

tetapi lebih dari itu adalah pembentuk kepribadian anak. 

 

Hurlock (1992: 78), mengatakan bahwa interaksi sosial awal terjadi di 

dalam kelompok keluarga dalam hal ini anak belajar dari orang tua, 

saudara kandung dan anggota keluarga lain. Gunarsa (2002: 37) 

menuliskan bahwa pola asuh merupakan cara orang tua bertindak, 

berinteraksi, mendidik, dan membimbing anak sebagai suatu aktivitas yang 

melibatkan banyak perilaku tertentu secara individual maupun bersama-

sama sebagai serangkaian usaha aktif untuk mengarahkan anak. Semua 
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sikap dan perilaku anak dalam keluarga dipengaruhi oleh pola asuh orang 

tua. Dengan kata lain pola asuh orang tua akan mempengaruhi 

perkembangan jiwa anak sehingga sudah sepatutnya orang tua memilih 

pola asuh yang ideal untuk anak, namun dalam pelaksanaannya masih saja 

ada orang tua yang masih kaku dan terbatas dalam menerapkan satu pola 

asuh saja dan tidak disesuaikan dengan konteks kebutuhan dan 

kemampuan yang dimiliki anak. 

 

Jenis-jenis pola asuh menurut Baumrind yang dikutip oleh Yusuf      

(2006: 51) adalah sebagai berikut. 

a. Pola Asuh Demokratis (Authoritative) 

Pola asuh demokratis (Authoritative) adalah pola asuh yang 

memperlihatkan pengawasan ekstra ketat terhadap tingkah laku anak-anak, 

tetapi mereka juga bersikap responsive, menghargai dan menghormati 

pemikiran, perasaan serta mengikutsertakan anak dalam pengambilan 

keputusan. Menurut Desmita (2007: 144) 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. 

 

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 
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dan kebutuhan anak. Mereka tanggap dan mengabulkannya bila hal itu 

masuk akal dan mungkin dilaksanakan. Menurut Braumrind dalam Yusuf 

(2006: 52), pola asuh demokratis orang tua dan dampaknya terhadap 

perilaku anak adalah sebagai berikut. 

1. Perilaku pola asuh demokratis orang tua terhadap anak, sebagai 

berikut. 

a. Penerimaan dan kontrolnya terhadap anak tinggi 

b. Bersikap responsive terhadap kebutuhan anak 

c. Mendorong anak untuk menyatakan pendapat atau pertanyaan 

d. Memberikan penjelasan tentang dampak perbuatan yang baik dan 

yang buruk 

 

2. Dampaknya terhadap perilaku anak, sebagai berikut. 

a. Bersikap bersahabat 

b. Memiliki rasa percaya diri 

c. Mampu mengendalikan diri (high-self control) 

d. Bersikap sopan 

e. Mau bekerjasama 

f. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

g. Mempunyai tujuan/arah hidup yang jelas 

h. Berorientasi kepada prestasi 

 

 

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 
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menggunakan model VCT maupun model CIRC, anak yang pola asuh 

orang tuanya demokratis tidak memiliki hambatan dalam penerapannya. 

 

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

demokrasi adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat diterima dan 

dipahami. 

2. Memberikan pengarahan tentang perbuatan baik yang harus 

dipertahankan oleh anak dan yang tidak baik agar ditinggalkan. 

3. Memberikan bimbingan dengan penuh perhatian. 

4. Dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga. 

5. Dapat menciptakan suasana komunikatif antara orang tua dan 

sesama keluarga. 

 

 

Pola asuh demokratis, orang tua memprioritaskan kepentingan anak dan 

selalu mengawasi perkembangan mereka. Orang tua yang menerapkan 

pola asuh ini bersikap secara rasional, semua tindakan dilakukan 

berdasarkan pemikiran yang rasio. Orang tua bersikap realistis pada 

kemampuan anak, tidak berharap berlebihan dari kemampuan yang 

dimiliki anak dan selalu bersikap hangat terhadap anak. 

 

b. Pola asuh permisif (Permissive) 

Menurut Desmita (2007: 145), 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 orangtua yang permissive 

cenderung membiarkan anak-anak mereka melakukan apa yang mereka 
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inginkan dan akibatnya anak-anak tidak pernah belajar mengendalikan 

perilaku mereka sendiri dan selalu mengharapkan agar semua kemauannya 

dituruti. 

 

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

memberikan kebebasan kepada anak, tidak terlalu 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. Menurut Braumrind 

dalam Yusuf (2006: 52), pola asuh permisif orang tua dan dampaknya 

terhadap perilaku anak sebagai berikut. 

1. Perilaku pola asuh permisif orang tua terhadap anak sebagai berikut. 

a. Penerimaan terhadap anak tinggi, namun kontrolnya rendah 

b. Memberikan kebebasan kepada anak untuk menyatakan 

dorongan/keinginannya. 

 

2. Dampak terhadap perilaku anak 

a. Bersikap impulsive dan agresif 

b. Suka memberontak 

c. Kurang memiliki rasa percaya diri dan pengendalian diri 

d. Suka mendominasi 

e. Tidak jelas arah hisupnya 

f. Prestasinya rendah 

 

 

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 sangat manja. Dampak dari pola asuh orang tua 

permisif yaitu anak menjadi agresif, cenderung egois dan tidak terkendali 
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serta suka mendominasi. Dampak tersebut membuat anak susah untuk 

berinteraksi atau melakukan hubungan terhadap orang lain. Anak butuh 

waktu lama dalam bersosialisasi di dalam kelompok sehingga dibutuhkan 

kesabaran dalam melatih keterampilan sosialnnya. 

 

Menurut Idris dan Jamal (1992: 89), 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 orang tua) 

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. 

 

Selain proses perkembangan yang mempengaruhi kegiatan belajar, ada 

teori yang mendasari pola asuh orang tua dapat mempengaruhi 

keterampilan sosial anak, salah satunya teori psikososial yang dinyatakan 

oleh Erikson (1902-1994) yang dikutip Desmita (2007: 213) adalah salah 

satu teoritisi ternama dalam bidang perkembangan rentang hidup. Salah 

satu sumbangannya yang terbesar adalah psikososial yang berkaitan 

dengan perkembangan manusia. 
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Tahap-tahap perkembangan psikososial Erikson dapat dilihat dalam tabel 

berkut.  

Tabel 2. Tahap-tahap Perkembangan Psikososial Erikson 

Tahap Psikososial Usia Kira-kira 

Kepercayaan vs ketidakpercayaan 

(trust vs mistrust) 

Otonomi vs. rasa malu dan ragu-ragu 

(autonomy vs. shame and doubt) 

Inisiatif vs. Rasa bersalah 

(initiative vs. guilt) 

Ketekunan vs. Rasa rendah diri 

(industry vs. inferiority) 

Identitas vs. kebingungan peran 

(ego identity vs. role confusion) 

Lahir – 1 Tahun 

(masa bayi) 

1 – 3 Tahun 

(masa kanak-kanak) 

4 – 5 Tahun 

(masa pra-sekolah) 

6 – 11 Tahun 

(masa sekolah dasar) 

12 – 20 Tahun 

(masa remaja) 

Sumber : diadaptasi dari Jerry&Phares (1987) dalam Desmita (2007: 213) 

 

Tahap kepercayaan dan tidak kepercayaan (trust versus mistrust), yaitu 

tahap psikososial yang terjadi selama satu tahun-tahun pertama kehidupan. 

Menurut Desmita (2007: 43) pada tahap ini, bayi mengalami konflik antara 

percaya dan tidak percaya. Rasa percaya menuntut perasaan nyaman 

secara fisik dan sejumlah kecil ketakutan serta kekhawatiran akan masa 

depan. Pada saat itu, hubungan bayi dengan ibu menjadi sangat penting. 

Kalau ibu memberi bayi makan, membuatnya hangat, memeluk dan 

mengajak berbicara, maka bayi tersebut akan memperoleh kesan bahwa 

lingkungannya dapat menerima kehadirannya. Inilah yang menjadi 

landasan pertama bagi rasa percaya. Sebaliknya, kalau ibu tidak dapat 

memenuhi kebutuhan bayi, maka dalam diri bayi akan timbul rasa 

ketidakpercayaan terhadap lingkungannya. 
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Tahap otonomi dan rasa malu dan ragu-ragu (autonomy versus. shame and 

doubt), yaitu tahap kedua perkembangan psikososial yang berlangsung 

pada akhir masa bayi dan masa baru pandai berjalan. Setelah memperoleh 

kepercayaan dari pengasuh mereka, bayi mulai menemukan bahwa 

perilaku mereka adalah milik mereka sendiri dan mulai menyadari 

kemauan mereka. Mereka mulai menyatakan rasa mandiri atau otonomi 

mereka. 

 

Pada tahap ini, bila orangtua selalu memberikan dorongan kepada anak 

agar dapat berdiri di atas kedua kaki mereka sendiri, sambil melatih 

kemampuan mereka, maka anak akan mampu mengembangkan 

pengendalian atas otot, dorongan, lingkungan, dan diri sendiri (otonom). 

Sebaliknya, jika orang tua cenderung menuntut terlalu banyak atau terlalu 

membatasi anak untuk menyelidiki lingkungannya, maka anak akan 

mengalami rasa malu dan ragu-ragu. 

 

Tahap inisiatif dan rasa bersalah (initiative vs. guilt), pada tahap ini anak 

terlihat sangat aktif, suka berlari, berkelahi, memanjat-manjat, dan suka 

menantang lingkungannya. Dengan menggunakan bahasa, fantasi dan 

permainan khayalan, dia memperoleh perasaan harga diri. Bila orangtua 

berusaha memahami, menjawab pertanyaan anak dan menerima keaktifan 

anak dalam bermain, maka  anak akan belajar untuk mendekati apa yang 

diinginkan dan perasaan inisiatif menjadi semakin kuat. 
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Sebaliknya bila orangtua kurang memahami, kurang sabar, suka memberi 

hukuman dan menganggap bahwa pengajuan pertanyaan, bermain dan 

kegiatan yang dilakukan anak tidak bermanfaat, maka anak akan merasa 

bersalah dan menjadi enggan untuk mengambil inisiatif untuk mendekati 

apa yang diinginkannya. 

 

Tahap ketekunan dan rasa rendah diri (industry versus. inferiority), pada 

tahap ini anak mulai memasuki dunia sekolah dengan segala aturan dan 

tujuan. Anak mulai mengarahkan energi mereka menuju penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan intelektual. Apabila anak tidak berhasil 

menguasai keterampilan dan tugas-tugas yang dipilihnya atau yang 

diberikan oleh guru dan orangtuanya, maka anak akan mengembangkan 

perasaan rendah diri. 

 

Tahap identitas dan kebingungan peran (ego identity versus. role 

confusion), pada tahap ini anak diharapkan dengan pencarian jati diri. Ia 

mulai merasakan suatu perasaan tentang identitasnya sendiri, perasaan 

yang berarti di tengah masyarakat, baik peran yang bersifat menyesuaikan 

diri maupun yang bersifat memperbarui. Karena peralihan yang sulit dari 

masa kanak-kanak ke masa dewasa maka anak akan mengalami krisis 

identitas. Bila krisis ini tidak diatasi, maka anak akan mengalami 

kebingungan peran atau kekacauan identitas yang dapat menyebabkan 

anak merasa terisolasi, cemas, hampa dan bimbang. 
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Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa perkembangan anak 

sangat membutuhkan peran orang tua dalam pembentukan karakter atau 

kepribadian. Dimana karakter atau kepribadian anak terbentuk dengan pola 

asuh yang diterapkan oleh orang tua mereka. Karakter atau kepribadian 

anak sangatlah penting dalam hubungannya dengan keterampilan sosial 

mereka sebagai bekal dalam kehidupannya di masyarakat. 

 

Hal seperti yang diungkapkan oleh Hurlock (1992: 207) bahwa metode 

atau pola asuh yang dipilih orangtua sebagai metode pendidikan anak, 

yaitu yang otoriter, permisif atau demokratis, akan menghasilkan hasil 

yang diinginkan untuk anak kelak. 

 

2.1.7 Pengertian IPS 

Menurut Sapriya (2009: 10), Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai 

kajian akademik disebut juga IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu adalah 

PIPS sebagai seleksi dan integrasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan 

disiplin ilmu lain yang relevan, dikemas secara psikologis, ilmiah, 

pedagogis, dan sosial-kultural untuk tujuan pendidikan. Artinya, berbagai 

tradisi dalam ilmu sosial termasuk konsep, struktur, cara kerja ilmuan 

sosial, aspek metode maupun aspek nilai yang dikembangkan dalam ilmu-

ilmu sosial, dikemas secara psikologis, ilmiah, pedagogis, dan sosial-

kultural untuk kepentingan pendidikan. 
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Terkait dengan pengertian tersebut, IPS dapat dikatakan sebagai mata 

pelajaran di sekolah yang dirumuskan atas dasar interdisipliner, 

multidisipliner atau transdisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora 

(sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, politik, hukum, budaya, psikologi 

sosial, ekologi). 

 

Menurut Somantri (dalam Sapriya, 2009: 11), pendidikan IPS adalah 

penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan 

humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan 

disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. 

Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang 

lebih berorientasi pada manusia dalam konteks sosial. Sebagai sebuah ilmu 

IPS tidak dapat berdiri sendiri tetapi didukung oleh beberapa disiplin ilmu 

yaitu ilmu-ilmu alam (Natural Science), Ilmu-ilmu Sosial (Social 

Sciences), Humanitis (Humaniora), Filsafat dan kemudian berhulu pada 

ajaran agama. 

 

Menurut Rusman (2012: 210), IPS dititikberatkan pada upaya 

membantu siswa dalam membangun basis penyuluhan dan sikap yang 

diambil dari disiplin akademik sebagai cara khusus dalam memandang 

realitas. Di sini siswa diperankan bukan sebagai penerima 

pengetahuan yang pasif tetapi sebagai pembangun pengetahuan dan 

sikap yang aktif melalui cara pandang secara akademik terhadap 

realita. 

 

 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 Pasal 37 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dijelaskan IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang antara lain mencakup 

ilmu bumi/ geografi, sejarah, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya yang 
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dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan 

kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. 

 

Menurut Winataputra & Darojat (dalam Supardan, 2015: 10)            

(a) social studies  itu menuntut pengkajian yang terpadu atau 

terintegrasi, (b) misi utama dalam Social Studies adalah untuk 

membantu mewujudkan good citizenship, (c) sumber kajian utama 

konten Social Studies diambil dari Social Sciences dan Humanities, 

(d) dalam upaya mewujudkan warga negara yang demokratis, 

terbukanya peluang dalam perbedaan orientasi, maupun metode 

pembelajarannya. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

IPS merupakan studi terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora 

untuk membentuk warga negara yang baik mampu memahami dan 

menganalisis kondisi dan masalah sosial serta ikut memecahkan masalah 

sosial sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik. 

 

2.1.8 Tujuan Pembelajaran IPS 

Tujuan utama pembelajaran IPS secara umum adalah menjadikan peserta 

didik sebagai warga negara yang baik, mampu memahami, menganalisis, 

dan ikut memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dengan 

berbagai karakter yang berdimensi spiritual, personal, sosial, dan 

intelektual.  

 

Menurut Sunal & Haas (dalam Supardan 2015: 54), tujuan pelajaran IPS 

untuk mempersiapkan siswa mengidentifikasi, memahami, dan bekerja 

untuk memecahkan tantangan yang dihadapi bangsa kita yang beragam di 

dunia yang semakin saling tergantung. 
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Tujuan utama IPS ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap 

mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan 

terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang 

menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan 

tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran IPS di sekolah 

diorganisasikan secara baik.  

 

Menurut Sapriya (2009: 180), ada sejumlah kreteria yang dapat 

menjadi masukan dan pertimbangan guru IPS dalam memilih aktivitas 

untuk pembelajaran di kelas, antara lain kegiatan itu hendaknya : (1) 

bermanfaat untuk mencapai tujuan IPS, (2) dapat mengungkap, 

memperkaya, dan memperluas wawasan dan arti konsep penting, (3) 

menuntut siswa berpikir dan merencanakan sesuatu secara saksama, 

(4) sesuai dengan kemampuan siswa, (5) waktu dan tenaga yang 

dihabiskan dapat diimbangi oleh hasil belajar yang diperoleh, dan (6) 

bahan-bahan yang diperlukan tersedia. 

 

Dari rumusan tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 

1) Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan 

kebudayaan masyarakat. 

2) Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan 

metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. 

3) Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta 

membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang 

berkembang di masyarakat. 
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4) Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta 

mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil 

tindakan yang tepat. 

5) Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu 

membangun diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung 

jawab membangun masyarakat.  

 

Menurut Gunawan (2014: 56), tujuan IPS adalah untuk membantu kaum 

muda mengembangkan kemampuan untuk kepentingan publik sebagai 

warga beragam secara budaya, demokrasi masyarakat dunia yang saling 

tergantung. Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mencapai 

tingkat keberhasilan siswa sehingga memerlukan kesungguhan 

pembelajaran yang komprehensif. 



56 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan digunakan sebagai pembanding atau acuan dalam melakukan kajian penelitian. Hasil penelitian yang 

dijadikan pembanding atau acuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Penelitian yang Relevan 

 

No Peneliti Judul 

Penelitian 

Tujuan Metode Hasil 

1. Putu 

Agus  

 (2014) 

 
Pengaruh Model 

Pembelajaran 

Kooperatif  

Tipe CIRC 

Terhadap 

Keterampilan 

Sosial dan Hasil 

Belajar IPS 

Siswa Kelas V 

di Desa 

Penarukan 

 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mengetahui 

perbedaan 

keterampilan sosial 

dan hasil belajar 

IPS antara siswa 

yang mengikuti 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

CIRC dan siswa 

yang mengikuti 

pembelajaran 

dengan model 

 
Penelitian ini tergolong 

eksperimen semu dengan 

desain post-test only 

control group design. 

Populasi penelitian 

adalah semua SD yang 

ada di Desa Penarukan 

khususnya siswa kelas V 

yang berjumlah 109 

orang, sedangkan sampel 

penelitian adalah SD No. 

5 Penarukan dan SD No. 

3 Penarukan sebanyak 44 

orang yang diambil 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan 

keterampilan sosial dan hasil belajar antara 

kelompok siswa yang belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC dan kelompok siswa 

yang belajar dengan menggunakan model 

konvensional pada mata pelajaran IPS 

siswa kelas V pada semester 1 tahun 

pelajaran 2013/2014 SD di Desa 

Penarukan. Hal ini ditunjukkan oleh 

thitung 11,84 > t-tabel 2,021. Skor rata-

rata yang diperoleh antara siswa yang 

belajar menggunakan model pembelajaran 
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pembelajaran 

konvensional pada 

siswa SD kelas V 

di Desa Penarukan. 

secara random. Data 

tentang hasil belajar 

siswa dikumpulkan 

dengan metode tes. Data 

yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan 

teknik analisis deskriptif 

dan uji-t. 

kooperatif tipe CIRC yaitu 17,42 yang 

berada pada kategori tinggi dan siswa yang 

belajar menggunakan model konvensional 

yaitu 13,91 yang berada pada kategori 

sedang. Hal itu berarti model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC berpengaruh terhadap 

keterampilan sosial dan hasil belajar IPS 

Siswa SD di Desa Penarukan daripada 

model konvensional. 

 

2. Made 

Prastini 

(2014)  

 

Peningkatan 

Keterampilan 

Sosial Dan Hasil 

Belajar IPS 

Melalui Model 

Pembelajaran 

CIRC di SMPN 

1 Secang 

 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

meningkatkan 

keterampilan sosial 

dan hasil belajar 

IPS peserta didik 

kelas VIII E SMP 

Negeri 1 Secang 

melalui model 

pembelajaran 

CIRC dengan 

variasi permainan 

Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas 

(classroom action 

research) menggunakan 

desain Kemmis & 

Taggart. Teknik 

pengumpulan data 

dilakukan dengan 

menggunakan observasi, 

wawancara, tes, catatan 

lapangan dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

peningkatan terhadap keterampilan sosial 

dan hasil belajar IPS setelah diterapkan 

model Pembelajaran CIRC dengan variasi 

permainan. Peningkatan keterampilan 

sosial dapat dibuktikan bahwa sebelum 

tindakan rata-rata keterampilan sosial 

46,88, setelah akhir Siklus 1 rata-rata 

keterampilan sosial peserta didik 

meningkat menjadi 72,66, setelah akhir 

Siklus 2 meningkat lagi menjadi menjadi 

80,78. Peningkatan hasil belajar peserta 

didik dapat dibuktikan dari prosentase 

ketuntasan klasikal dari kondisi awal hanya 

40,62%, menjadi 78,12% di akhir siklus I 

dan akhir siklus II meningkat lagi menjadi 

87,5%. 
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3. Umy 

Faridha 

 (2014) 

Penerapan 

Model 

Pembelajaran 

Value 

Clarification 

Technique 

(VCT) Untuk 

Meningkatkan 

Keterampilan 

dan Hasil 

Belajar Siswa 

Kelas IV A SD 

Negeri 7 Metro 

Tujuan penelitian 

adalah 

meningkatkan 

keterampilan dan 

hasil belajar siswa 

melalui penerapan 

value clarification 

technique. 

 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

PTK. Subjek penelitian 

tindakan kelas ini adalah 

guru dan siswa kelas IV 

A SD Negeri 7 Metro 

Pusat dengan jumlah 

sebanyak 26 siswa, 

terdiri dari 12 siswa laki-

laki dan 14 siswa 

perempuan. Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan teknik 

nontes dan tes. Teknik 

nontes digunakan untuk 

mengukur kinerja guru, 

sikap sosial siswa, dan 

keterampilan berbicara 

siswa dalam 

pembelajaran. Teknik tes 

digunakan untuk 

mengukur pengetahuan 

siswa melalui tes tertulis. 

Teknik analisis data 

menggunakan analisis 

kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran VCT 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hal ini dilihat dari ketuntasan sikap sosial 

siswa meningkat dari 51,92% (Cukup) 

pada siklus I menjadi 61,54% (Cukup) 

pada siklus II dan pada siklus III 

meningkat menjadi 80,77% (Sangat Baik). 

Ketuntasan pengetahuan siswa meningkat 

dari 51,92% (Cukup) pada siklus I menjadi 

65,38% (Cukup) pada siklus II dan pada 

siklus III meningkat menjadi 78,85% 

(Baik). Sedangkan ketuntasan 

keterampilan berbicara siswa meningkat 

dari 53,85% (Cukup) pada siklus I menjadi 

67,31% (Baik) pada siklus II dan pada 

siklus III meningkat menjadi 76,92% 

(Baik).  
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4. Sinta 

Fitriana 

(2010) 

Penerapan 

Model 

Pembelajaran 

CIRC (Coopera 

Tive Integrated 

Reading And 

Composition) 

Untuk 

Meningkatkan 

Ketrampilan 

Siswa Dalam 

Menyelesaikan 

Soal Cerita Pada 

Pokok Bahasan 

Segiempat  

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui:(1) 

peningkatan 

ketrampilan siswa 

dalam 

menyelesaikan soal 

cerita, (2) 

peningkatan hasil 

belajar pada pokok 

bahasan segiempat 

dalam 

pembelajaran 

matematika melalui 

model 

pembelajaran 

cooperatif tipe 

CIRC. 

Jenis penelitian ini 

adalah PTK (penelitian 

tindakan kelas). Subyek 

penerima tindakan adalah 

siswa kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 8 

Surakarta yang 

berjumlah 28 siswa. 

Metode pengumpulan 

data dilakukan melalui 

observasi, catatan 

lapangan, tes, dan 

dokumentasi. Untuk 

menjamin validitas data, 

digunakan teknik 

triangulasi. Teknik 

analisis data yang 

digunakan adalah 

deskriptif kualitatif 

dengan analisis interaktif 

yang terdiri dari reduksi 

data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan ketrampilan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita dan hasil belajar 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

siswa yang 1) mampu dalam 

mengkonstrusikan soal cerita ke dalam 

model matematika sebelum tindakan 

sebesar 60,71%, dan di akhir tindakan 

mencapai 92,85%, 2) tepat dalam 

menggunakan rumus sebelum tindakan 

sebesar 28,57 % dan di akhir tindakan 

mencapai 92,85%, 3) tepat dalam proses 

perhitungan untuk mencari jawaban 

sebelum tindakan sebesar 14,28% dan di 

akhir tindakan mencapai 82,14%, serta 4) 

tepat dalam menginterpretasikan hasil 

jawaban ke masalah nyata sebelum 

tindakan sebesar 10,71% dan di akhir 

tindakan mencapai 60,71%. Adanya 

peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari 

banyak siswa yang mencapai KKM ≥ 55 

sebelum tindakan sebesar 10,71% dan di 

akhir tindakan mencapai 92,85%.  
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5. Rachmad

Husaini   

(2014) 

Pengaruh Model 

VCT dengan 

Teknik 

Klarifikasi Nilai 

Ditinjau Dari 

Sikap Sosial 

Terhadap Hasil 

Belajar PKn 

Pada Siswa 

Kelas VII 

Madrasah 

Tsanawiyah 

Negeri 

Amlapura 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis dan 

mendeskripsikan 

perbedaan hasil 

belajar PKn siswa 

yang mengikuti 

model 

pembelajaran VCT 

dan siswa yang 

mengikuti model 

pembelajaran 

konvensional 

ditinjau dari sikap 

sosial. 

Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen 

dengan rancangan the 

non-equivalent postest 

only control group 

design. Penelitian ini 

dilaksanakan pada siswa 

kelas VII MTs Negeri 

Amlapura tahun 

pelajaran 2013/2014 

dengan jumlah sampel 

sebanyak 136 orang. 

Data dikumpulkan 

dengan menggunakan tes 

hasil belajar PKn dan 

kuesioner sikap sosial. 

Data dianalisis 

menggunakan analisis 

deskriptif dan analisis 

inferensial. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) 

terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara 

siswa yang mengikuti model pembelajaran 

VCT dengan siswa yang mengikuti model 

pembelajaran konvensional, (2) terdapat 

pengaruh interaksi antara model 

pembelajaran yang digunakan dengan 

sikap sosial yang dimiliki siswa terhadap 

hasil belajar PKn, (3) terdapat perbedaan 

hasil belajar PKn antara siswa yang 

mengikuti model pembelajaran VCT 

dengan siswa yang mengikuti model 

pembelajaran konvensional untuk siswa 

yang memiliki sikap sosial tinggi, dan (4) 

terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara 

siswa yang mengikuti model pembelajaran 

VCT dengan siswa yang mengikuti model 

pembelajaran konvensional untuk siswa 

yang memiliki sikap sosial rendah. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Keberhasilan di dalam proses pembelajaran tidak semata-mata ditentukan 

oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh 

kemampuan mengolah diri dan orang lain (soft skill). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat keberhasilan salah satunya adalah model 

pembelajaran oleh guru. Penerapan model pembelajaran yang tepat sangat 

menunjang keberhasilan siswa dalam pembelajaran yang akhirnya akan 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan membuat pembelajaran 

menjadi semakin menarik dan menyenangkan. Namun pada kenyataannya, 

masih banyak guru yang menggunakan metode konvensional. Dalam 

pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional sifatnya adalah 

teacher centered sehingga siswa tidak mendapatkan andil yang besar 

dalam pembelajaran dan cenderung pasif. Hal ini karena peran guru dalam 

pembelajaran sangat dominan. Dalam penelitian ini terdiri dari dua 

variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel 

independen dalam penelitian ini ada dua model pembelajaran yang terdiri 

dari model pembelajaran VCT (X1)  dan CIRC (X2). Sebagai variabel 

dependen yaitu Keterampilan Sosial (Y) dan Pola Asuh Orangtua (Z) 

sebagai variabel moderator. 

 

 



62 

 

1. Perbedaan Keterampilan Sosial siswa yang diajarkan dengan model 

pembelajaran VCT dan model CIRC 

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual berupa pola 

prosedur sistematik yang dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan 

dalam mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

belajar. Ada berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik pembelajaran tematik dan pendekatan saintifik, diantaranya 

model pembelajaran VCT dan CIRC.  

 

Menurut  Adisusilo (2011: 150) yang menyatakan bahwa model 

pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) memberikan 

penekanan pada usaha membantu seseorang/peserta didik dalam 

mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, meningkatkan kesadaran 

mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri dan mendorongnya untuk 

membentuk sistem nilai mereka sendiri serta mempraktikkannya 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 

 

Model pembelajaran VCT adalah salah satu teknik pembelajaran yang 

dapat memenuhi tujuan pencapaian pendidikan nilai. Langkah-langkah 

model pembelajaran VCT yang pertama adalah membuat/mencari stimulus  

media mtimulus, berupa contoh keadaan /perbuatan yang memuat nilai-

nilai kontras sesuai dengan topic atau tema target pelajaran. Media 

stimulus yang digunakan dalam ber VCT hendaknya; mampu 

merangksang, mengundang dan melibatkan potensi afektual siswa. 

Terjangkau oleh afektual siswa / berada dalam lingkungan kehidupan 

siswa, dan memuat moral untuk pembelajaran. 
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Model pembelajaran CIRC merupakan komposisi terpadu membaca dan 

menulis secara kooperatif-kelompok. sintaknya adalah membentu 

kelompok heterogen 4 orang, guru memberikan wacana bahan bacaan 

sesuai dengan materi bahan ajar, siswa bekerja sama (membaca 

bergantian, menemukan kata kunci, memberikan tanggapan) terhadap 

wacana kemudian menuliskan hasil kolaboratifnya, presentasi hasil 

kelompok, refleksi.  

 

Pembelajaran CIRC dikembangkan oleh Stevans, Madden, Slavin dan 

Farnish. Pembelajaran kooperatif tipe CIRC dari segi bahasa dapat 

diartikan sebagai suatu model pembelajaran kooperatif yang 

mengintegrasikan suatu bacaan secara menyeluruh kemudian 

mengkomposisikannya menjadi bagian-bagian yang penting. 

 

Model pembelajaran CIRC didasarkan pada teori belajar konstruktivisme 

yang merupakan pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa 

dalam membangun pemahaman dan memberi makna terhadap informasi 

dan peristiwa yang dialami. Pendekatan konstrutivistik merujuk kepada 

asumsi bahwa manusia mengembangkan dirinya dengan cara melibatkan 

diri baik dalam kegiatan secara personal maupun sosial dalam membangun 

pengetahuan. 
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2.   Keterampilan Sosial yang Pola Asuh Orang Tua Demokratis 

Lebih Baik dibandingkan dengan Pola Asuh Orang Tua Permisif 

 

Pola asuh demokratis (Authoritative) adalah pola asuh yang 

memperlihatkan pengawasan ketat terhadap tingkah laku anak-anak, tetapi 

mereka juga bersikap responsive, menghargai dan menghormati 

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 psikologi, kemandirian, sukses dalam belajar dan bertanggung 

jawab secara sosial (Desmita, 2007: 144). Dampak perilaku anak dengan 

menerapkan pola asuh demokratis antara lain, bersikap bersahabat, 

memiliki rasa percaya diri, mampu mengendalikan diri (self control), 

bersikap sopan, mau bekerjasama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 

mempunyai tujuan/arah hidup yang jelas dan berorientasi kepada prestasi. 

 

Pola asuh permisif 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 kemaunya dituruti. Anak-anak yang dibesarkan oleh pola asuh 

seperti ini cenderung kurang percaya diri, pengendalian diri yang buruk, 

dan rasa harga diri yang rendah (Desmita, 2007: 145). Dampak perilaku 

anak dengan menerapkan pola asuh permisif antara lain, bersikap 

impulsive dan agresif, suka memberontak, kurang memiliki rasa percaya 

diri dan pengendalian diri, suka mendominasi, tidak jelas arah hidupnya 

dan prestasinya rendah. 
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Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial 

siswa yang pola asuh orang tua demokratis lebih baik dibandingkan 

dengan pola asuh orang tua permisif. 

 

3. Interaksi antara penggunaan model pembelajaran dengan pola 

asuh orang tua terhadap keterampilan sosial siswa  

 

Model pembelajaran VCT pada pola asuh orang tua demokratis dan 

permisif akan membantu siswa dalam berinteraksi dengan sesama teman di 

dalam kelompok, saling berkomunikasi, melakukan diskusi, berbagi ide, 

saling bergiliran mengeluarkan pendapat dalam pemecahan masalah. Pada 

yang kurang dalam mengendalikan diri, metode ini mengembangkan 

interaksi siswa dan kerjasama. Jadi, seiring proses yang terjadi, terlihat 

adanya peningkatan keterampilan sosial melalui model pembelajaran VCT 

dengan memperhatikan pola asuh orang tua siswa yang demokratis dan 

permisif. 

 

Model pembelajaran CIRC dimana siswa dilatih untuk bekerja kelompok 

dengan aktif dan setiap anggota kelompok dapat mempersentasikan hasil 

kerja kelompoknya. Hal ini dapat membantu anak yang pola asuh orang 

tua demokratis maupun permisif menjadi percaya diri, maupun 

bekerjasama, mengeluarkan pendapat, berkomunikasi, melatih siswa untuk 

memecahkan masalah dan melatih siswa untuk bertanggung jawab 

terhadap tugas sehingga terjadi interaksi antara model pembelajaran VCT 

dan model pembelajaran CIRC terhadap pola asuh orang tua yang 

demokratis dan permisif. 
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Jika pada model pembelajaran VCT, siswa dengan pola asuh orang tua 

permisif dalam pembelajaran IPS keterampilan sosialnya lebih baik 

daripada siswa dengan pola asuh orang tua demokratis, dan jika model 

pembelajaran CIRC, siswa dengan pola asuh orang tua demokratis dalam 

pembelajaran IPS keterampilan sosialnya lebih baik dari pada siswa 

dengan pola asuh orang tua permisif, maka terjadi interaksi antara model 

pembelajaran dan pola asuh orang tua. 

4. Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran VCT lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

diajarkan menggunakan model pembelajaran CIRC pada siswa 

dengan pola asuh orang tua demokratis 

 

Aktifitas belajar pada model pembelajaran VCT menekankan bagaimana 

sebenarnya seseorang membangun nilai yang menurut anggapannya baik, 

yang pada gilirannya nilai-nilai tersebut akan mewarnai perilakunya dalam 

kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dalam praktik model pembelajaran 

VCT dikembangkan melalui proses dialog antara guru dan siswa. Proses 

pembelajaran VCT hendaknya dilakukan dalam suasana santai dan 

terbuka, sehingga siswa dapat mengungkapkan secara bebas perasaannya. 

Sedangkan model pembelajaran CIRC dengan pola asuh demokratis 

menuntut peserta didik agar aktif didalam membangun pemahaman dan 

memberi makna terhadap informasi dan peristiwa untuk memecahkan 

suatu permasalahan. 
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Untuk melakukan kegiatan tersebut diharapkan peserta didik memiliki 

keterampilan sosial tinggi agar dapat menyelesaikan tugas dalam proses 

pembelajaran IPS. Sehingga diduga Keterampilan Sosial siswa dengan 

pola asuh demokratis yang menggunakan model pembelajaran VCT lebih 

tinggi dibandingkan model CIRC. 

 

5. Keterampilan Sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran CIRC lebih baik dibandingkan dengan siswa 

yang diajarkan menggunakan model pembelajaran VCT pada siswa 

dengan pola asuh orang tua permisif 

 

Kelemahan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran nilai atau sikap 

adalah proses pembelajaran dilakukan secara langsung oleh guru, artinya 

guru menanamkan nilai-nilai yang dianggapya baik tanpa memerhatikan 

nilai yang sudah tertanam dalam diri siswa. Akibatnya sering terjadi 

benturan atau konflik dalam diri siswa karena ketidak cocokan antara nilai 

lama yang sudah terbentuk dengan nilai baru yang ditanamkan oleh guru. 

Siswa sering mengalami kesulitas dalam menyelaraskan nilai lama dan 

nilai baru. Aktifitas belajar pada model pembelajaran CIRC bagi siswa 

dengan pola asuh orang tua permisif dan berkemampuan untuk menguasai 

materi terkadang masih kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan 

kepada siswa lainnya dan tidak menyadari bahwa temannya dengan pola 

asuh orang tua permisif akan berusaha memahami materi secara maksimal. 

Sehingga diduga keterampilan sosial siswa dengan pola asuh orang tua 

permisif yang menggunakan model pembelajaran VCT lebih rendah 

dibandingkan model pembelajaran CIRC.  
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6. Keterampilan Sosial Siswa Pada Pola Asuh Orang Tua Demokratis 

Lebih Baik dari Pola Asuh Orang Tua Permisif Pada Siswa yang 

Pembelajarannya Menggunakan Model VCT 

 

Model pembelajaran VCT dilakukan dengan cara mengarahkan peserta 

didik untuk bermain peran dalam kelompok, dimana guru menyusun 

naskah skenario dan membentuk kelompok yang ditindak lanjuti dengan 

diskusi. Siswa pada model ini dituntut untuk mandiri, bertanggung jawab 

terhadap peran yang diberikan, saling berkomunikasi dalam kelompok, 

bertukar pendapat dalam memecahkan masalah tentang bagaimana 

sebaiknya peran itu dimainkan dan peran yang mereka perankan sudah 

sesuai dengan tokoh yang diberikan. 

 

Siswa yang pola asuh orang tua demokratis, mereka cenderung lebih 

bertanggung jawab, mandiri, bersikap bersahabat dan memiliki rasa 

percaya diri yang tinggi, mampu mengendalikan diri dan mau 

bekerjasama, sehingga tidak ada kendala bagi mereka dalam penerapan 

model ini. Sedangkan dampak dari pola asuh tua permisif terhadap 

perilaku anak diantaranya bersikap impulsive dan agresif, suka 

memberontak, kurang memiliki rasa percaya diri dan pengendalian diri, 

suka mendominasi, tidak jelas arah hidupnya dan prestasinya rendah 

sehingga butuh proses bagi siswa tersebut untuk beradaptasi terhadap 

kelompoknya. Dari penjelasan tersebut, ditarik kesimpulan bahwa 

keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua demokratis lebih baik 

dari pola asuh orang tua permisif pada siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran VCT. 
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7. Keterampilan Sosial Siswa Pada Pola Asuh Orang Tua Demokratis 

Lebih Baik dari Pola Asuh Orang Tua Permisif Pada Siswa yang 

Pembelajarannya Menggunakan Model CIRC 

 

Dampak pola asuh orang tua terhadap perilaku anak dengan menerapkan 

pola asuh demokratis antara lain, bersikap bersahabat, memiliki rasa 

percaya diri, mampu mengendalikan diri (self control), bersikap sopan, 

mau bekerjasama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mempunyai 

tujuan/arah hidup yang jelas, dan berorientasi kepada prestasi. Sedangkan 

dampak pola asuh orang tua permisif terhadap perilaku anak diantaranya 

bersikap impulsive dan agresif, suka memberontak, kurang memiliki rasa 

percaya diri dalam pengendalian diri, suka mendominasi dan prestasinya 

rendah. 

 

Pada siswa yang pola asuh orang tua demokratis akan lebih mudah 

beradaptasi dalam pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

CIRC. Sehingga siswa akan dengan mudah mengembangkan rasa 

tanggung jawab, saling berkomunikasi, saling bekerjasama, bergiliran 

mengeluarkan pendapat, berbagi informasi dan bersama-sama 

memecahkan masalah tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan untuk 

siswa yang pola asuh orang tua permisif, butuh proses dan waktu untuk 

bisa lebih percaya diri lagi dalam berkomunikasi, bekerjasama, 

mengemukakan pendapat, tidak mendominasi dan mampu mengendalikan 

diri di dalam kelompok. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pikir penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 

Bagan Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

2.4   Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ada perbedaan keterampilan sosial siswa antara pembelajaran yang 

menggunakan model VCT dengan model CIRC. 

2. Keterampilan sosial siswa yang pola asuh orang tua demokratis lebih 

baik dibandingkan dengan pola asuh orang tua permisif. 

3. Ada interaksi antara model pembelajaran dengan pola asuh orang tua 

terhadap keterampilan sosial siswa. 

4. Keterampilan sosial siswa yang pembelajarnnya menggunakan model 

VCT lebih baik dari model CIRC pada pola asuh orang tua 

demokratis. 

Perencanaan Pembelajaran 

Proses Pembelajaran 

Model Pembelajaran 

VCT 

Model Pembelajaran 

CIRC 

Pola Asuh Orang Tua Pola Asuh Orang Tua 

Keterampilan Sosial 
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5. Keterampilan sosial siswa yang pembelajarnnya menggunakan model 

CIRC lebih baik dari model VCT pada pola asuh orang tua permisif. 

6. Keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua demokratis lebih 

baik dari pola asuh orang tua permisif pada siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model VCT. 

7. Keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua demokratis lebih 

baik dari pola asuh orang tua permisif pada siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model CIRC. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode komparatif dengan 

pendekatan eksperimen. Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian 

yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau 

sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2010: 57). 

Menguji hipotesis komparatif yang berarti menguji parameter populasi 

yang berbentuk perbandingan (Sugiyono, 2011: 115). Metode ini 

digunakan untuk mengetahui perbedaan satu variabel yaitu kemampuan 

berfikir kritis dengan perlakuan yang berbeda.  

 

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan eksperimen, yaitu suatu cara untuk mencari hubungan sebab 

akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh 

peneliti. Eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat 

suatu perlakuan (Arikunto 2010: 09). Metode eksperimen yang digunakan 

adalah metode eksperimental semu (quasi eksperimental design). 

Penelitian quasi eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang 

mendekati eksperimen atau eksperimen semu. 
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3.2 Desain Eksperimen 

Penelitian ini bersifat eksperimental semu (quasi experimental design) 

dengan pola treatment by level design. Penelitian ini menggunakan 

eksperimen faktorial 2x2 sebagai berikut: satu kelas diberi perlakuan 

pembelajaran menggunakan model VCT sebagai kelompok eksperimen 

dan satu kelas yang lain diberi pembelajaran menggunakan model CIRC 

sebagai kelompok kontrol. 

 

Dalam penelitian ini variabel pertama model pembelajaran VCT disebut 

variabel eksperimental (X1), sedangkan variabel bebas yang kedua yaitu 

model pembelajaran CIRC yang disebut sebagai variabel kontrol (X2), dan 

variabel ketiga disebut variabel moderator yaitu pola asuh orang tua (Z) 

yang dibagi menjadi dua yaitu pola asuh demokratis dan pola asuh 

permisif. 

 

Tabel 4. Desain Eksperimen dengan 2X2 Faktorial 

 

Pola Asuh Orang Tua 

(B) 

Model Pembelajaran 

(A) 

VCT 

A1 

CIRC 

A2 

Demokratis 

B1 

Permisif 

B2 

 

A1B1 

 

A1B2 

 

A2B1 

 

A2B2 

 

Keterangan  : 

A1   :   Kelompok siswa yang diberi perlakuan menggunakan  

model VCT 

A2   :   Kelompok siswa yang diberi perlakuan menggunakan  

model CIRC 

B1   :   Pola asuh orang tua demokratis 

B2   :   Pola asuh orang tua permisif 

A1B1  :   Kelompok siswa yang diberi perlakuan menggunakan  

model pembelajaran VCT pada pola asuh orang tua 

demokratis 
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A1B2  :   Kelompok siswa yang diberi perlakuan menggunakan  

model pembelajaran VCT pada pola asuh orang tua 

permisif 

A2B1  :   Kelompok siswa yang diberi perlakuan menggunakan  

model pembelajaran CIRC pada pola asuh orang tua 

demokratis 

A2B2  :   Kelompok siswa yang diberi perlakuan menggunakan  

model pembelajaran CIRC pola asuh orang tua permisif 

 

 

Penyampaian materi dengan menggunakan model pembelajaran VCT dan 

model CIRC diharapkan dapat membantu siswa agar lebih mudah 

mengingat pesan yang disampaikan oleh guru sehingga siswa dapat 

mengaplikasikan dalam kehidupan terutama untuk pengembangan 

keterampilan sosial yang baik. Untuk lebih jelasnya, desain penelitian 

dalam menerapkan model VCT dan model CIRC akan dijabarkan dalam 

tabel berikut ini:  

 

Tabel 5.  Desain Model VCT dan Model CIRC Untuk Meningkatkan  

Keterampilan Sosial Siswa Dengan Memperhatikan Pola 

Asuh Orang Tua 

Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran VCT Model Pembelajaran CIRC 

Langkah dalam menerapkan 

model pembelajaran VCT 

dengan metode bermain peran 

adalah sebagai berikut: 

1. Hangatkan suasana 

Pada tahap ini guru 

menjelaskan dan memberi 

gambaran tentang manfaat 

mempelajari pelajaran yang 

akan dipelajari. Guru 

menyatakan permasalahan 

secara eksplisit kemudian 

guru menjelaskan tentang 

permainan peran. 

 

 

 

 

Langkah dalam menerapkan model 

pembelajaran VCT adalah sebagai 

berikut: 

1. Guru membentuk 4 kelompok 

yang anggotanya 8 orang. 

2. Guru menentukan suatu pokok 

atau problem yang akan 

didiskusikan atau guru meminta 

kepada siswa untuk 

mengemukakan suatu pokok atau 

problem yang akan didiskusikan. 

Pokok bahasan yang akan 

didiskusikan mengenai materi 

tentang kegiatan ekonomi 

masyarakat. 
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Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran VCT Model Pembelajaran CIRC 

2. Guru membagi 4 kelompok 

siswa yang masing-masing 

terdiri dari 7 dan 8 anggota 

kelompok. 

3. Guru membagi peran sesuai 

dengan dialog kepada setiap 

kelompok. 

4. Guru mengatur jalannya 

permainan peran. 

 Guru mengatur suasana 

tempat permaian peran. 

 Guru menjelaskan tentang 

jalannya  cerita dan 

tindakan yang dilakukan. 

5. Persiapan pengamatan 

 Guru mengamati 

keterampilan sosial siswa. 

6. Lakukan permainan 

 Siswa memulai bermain 

peran dalam 

pembelajaran. 

 Siswa melaksanakan 

drama dalam permainan 

peran. 

 Siswa dengan maksimal 

melaksanakan drama 

dalam permainan peran. 

7. Diskusi dan evaluasi 

 Telaah tindakan dalam 

permainan peran. 

 Diskusi fokus utama 

8. Guru dan siswa bersama-

sama membuat kesimpulan.  

9. Guru mengingatkan 

pelaksanaan drama 

selanjutnya agar 

mempersiapkan diri lebih 

awal dan lebih baik. 

3. Guru menjelaskan tujuan diskusi, 

seperti berikut ini: 

 agar dapat mengemukakan 

jawaban pemecahan masalah 

mengenai kegiatan ekonomi 

masyarakat. 

 agar dapat mendengarkan 

pendapat dari kelompok lain 

mengenai pemecahan masalah 

kegiatan ekonomi masyarakat. 

4. Guru menjelaskan tugas masing-

masing kelompok. 

5. Siswa bekerja sama saling 

membaca dalam menemukan 

penyelesaian tugas. 

6. Siswa memberikan tanggapan 

terhadap wacana dan ditulis pada 

lembar kerja. 

7. Siswa mempresentasikan/ 

membacakan hasil kelompok. 

8. Guru memberikan penguatan. 

9. Guru dan siswa bersama-sama 

membuat kesimpulan. 

10.Guru mengingatkan pelaksanaan  

diskusi selanjutnya agar 

mempersiapkan diri lebih awal 

dan lebih baik. 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 3 kali eksperimen pada pokok bahasan 

kegiatan ekonomi masayarakat. Penelitian ini dilakukan pada dua kelas 

yang terdiri dari kelas eksperimen VII.A dengan model pembelajaran VCT 
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dan kelas kontrol VII.B dengan model pembelajaran CIRC yaitu 3 kali 

pertemuan pada kelas eksperimen dan 3 kali pertemuan pada kelas kontrol. 

 

1. Kelas eksperimen (VII.A) dengan model pembelajaran VCT 

Penggunaan model pembelajaran VCT pada kelas eksperimen (VII.A) 

terdapat tiga tahapan yaitu pendahuluan, kegiatan inti dan penutup: 

 

Pendahuluan 

1. Memberikan salam dan doa 

2. Melakukan absensi kelas 

3. Melakukan apersepsi dan motivasi 

4. Menginformasikan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 

 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1) Penyampaian Tujuan dan Motivasi 

Guru menyampaikan tujuan pelajaran dan memberikan motivasi kepada 

siswa 

2) Tahap Persiapan 

a) Bahan-bahan yang akan dibahas terlebih dahulu disiapkan oleh guru. 

Bahan yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu berupa materi 

tentang kegiatan ekonomi masyarakat. 

b) Guru memberikan gambaran secara umum tentang cara-cara 

pelaksanaannya. Guru terlebih dahulu memberitahu cara pelaksanaan 

model pembelajaran VCT. 
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c) Problem yang disajikan diupayakan dapat merangsang peserta didik 

untuk berpikir. 

Pada pertemuan pertama setiap kelompok mendiskusikan problem 

yang sama dengan kelompok lainnya, problem yang didiskusikan pada 

pertemuan pertama yaitu masalah kegiatan ekonomi masyarakat, 

berdasarkan masalah kegiatan ekonomi masyarakat maka setiap 

kelompok akan mendiskusikan dan mengklasifikasikan. Kemudian 

setiap anggota kelompok mendapatkan peran dan memainkan 

perannya sesuai dengan materi kegiatan ekonomi masyarakat. 

Pada pertemuan kedua setiap kelompok mendiskusikan problem yang 

sama dengan kelompok lainnya, problem yang didiskusikan pada 

pertemuan kedua yaitu masalah kegiatan ekonomi masyarakat, 

berdasarkan masalah kegiatan ekonomi masyarakat maka setiap 

kelompok akan mendiskusikan dan mengklasifikasikan. Kemudian 

setiap anggota kelompok mendapatkan peran dan memainkan 

perannya sesuai dengan materi kegiatan ekonomi masyarakat. 

Pada pertemuan ketiga setiap kelompok mendiskusikan problem yang 

sama dengan kelompok lainnya, problem yang didiskusikan pada 

pertemuan ketiga yaitu masalah kegiatan ekonomi masyarakat, 

berdasarkan masalah kegiatan ekonomi masyarakat maka setiap 

kelompok akan mendiskusikan dan mengklasifikasikan. Kemudian 

setiap anggota kelompok mendapatkan peran dan memainkan 

perannya sesuai dengan materi kegiatan ekonomi masyarakat. 
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3) Pembagian Kelompok  

a) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok yang setiap kelompoknya 

terdiri dari 7-8 siswa. 

b) Guru mempersilahkan siswa untuk berdiskusi dan memainkan peran 

sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk oleh guru. 

4) Presentasi dari Guru 

Guru menyampaikan materi pelajaran terlebih dahulu yang ingin 

dicapai serta pentingnya pokok bahasan tersebut untuk dipelajari. 

Tahap Pelaksanaan: 

a) Guru menjelaskan secara umum tentang materi pelajaran dan model 

pembelajaran VCT. 

b) Guru meminta kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan 

tentang tugas yang akan dilaksanakan. 

5) Persiapan Pengamatan 

Guru mengamati keterampilan sosial siswa dengan menggunakan 

lembar pengamatan. 

6) Kegiatan Belajar dengan Bermain Peran 

a) Peserta didik dapat bekerja secara berkelompok 

Dalam model pembelajaran VCT siswa bekerja secara berkelompok, 

yang setiap kelompoknya terdiri dari tujuh sampai delapan siswa. 

b) Peserta didik diajak untuk bermain peran mengenai topik kegiatan 

ekonomi masyarakat. 

Diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran VCT 

keterampilan sosial siswa meningkat. Dengan menggunakan model 
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pembelajaran VCT, setiap siswa memainkan peran sehingga setiap 

siswa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang harapannya 

dapat meningkatkan keterampilan sosial. 

 

b. Elaborasi 

1) Diskusi dan Evaluasi 

a) Telaah tindakan dalam permaian peran 

b) Memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk 

mempersentasikan hasil kerja kelompoknya. 

 

c. Konfirmasi 

Meluruskan jawaban siswa yang belum tepat agar terdapat persepsi yang 

sama. 

 

Penutup 

1. Menutup pelajaran dengan menyimpulkan materi pelajaran hari ini. 

2. Mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

3. Menutup pelajaran dengan salam dan doa. 

 

2. Kelas kontrol (VII.B) dengan model pembelajaran CIRC 

Penggunaan model pembelajaran CIRC pada kelas kontrol (VII.B) 

terdapat tiga tahapan yaitu pendahuluan, kegiatan inti dan penutup: 

 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Memberikan salam dan doa 

2. Melakukan absensi kelas 
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3. Melakukan apersepsi dan motivasi 

4. Menginformasikan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 

 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1) Penyampaian Tujuan dan Motivasi 

Guru menyampaikan tujuan pelajaran dan memberikan motivasi kepada 

siswa 

2) Tahap Persiapan 

a) Bahan-bahan yang akan dibahas terlebih dahulu disiapkan oleh guru. 

Bahan yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu berupa materi 

tentang kegiatan ekonomi masyarakat. 

b) Guru memberikan gambaran secara umum tentang cara-cara 

pelaksanaannya. Guru terlebih dahulu memberitahu cara pelaksanaan 

model pembelajaran CIRC. 

c) Problem yang disajikan diupayakan dapat merangsang peserta didik 

untuk berpikir. 

Pada pertemuan pertama setiap kelompok mendiskusikan problem 

yang sama dengan kelompok lainnya, problem yang didiskusikan pada 

pertemuan pertama yaitu masalah kegiatan ekonomi masyarakat, 

berdasarkan masalah kegiatan ekonomi masyarakat maka setiap 

kelompok akan mendiskusikan dan mengklasifikasikan. Kemudian 

siswa bekerjasama saling membaca dan menemukan penyelesaikan 

tugas sesuai dengan materi kegiatan ekonomi masyarakat. 
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Pada pertemuan kedua setiap kelompok mendiskusikan problem yang 

sama dengan kelompok lainnya, problem yang didiskusikan pada 

pertemuan kedua yaitu masalah kegiatan ekonomi masyarakat, 

berdasarkan masalah kegiatan ekonomi masyarakat maka setiap 

kelompok akan mendiskusikan dan mengklasifikasikan. Kemudian 

siswa bekerjasama saling membaca dan menemukan penyelesaikan 

tugas sesuai dengan materi kegiatan ekonomi masyarakat. 

 

Pada pertemuan ketiga setiap kelompok mendiskusikan problem yang 

sama dengan kelompok lainnya, problem yang didiskusikan pada 

pertemuan ketiga yaitu masalah kegiatan ekonomi masyarakat, 

berdasarkan masalah kegiatan ekonomi masyarakat maka setiap 

kelompok akan mendiskusikan dan mengklasifikasikan. Kemudian 

siswa bekerjasama saling membaca dan menemukan penyelesaikan 

tugas sesuai dengan materi kegiatan ekonomi masyarakat. 

 

3) Pembagian Kelompok  

a) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok yang setiap kelompoknya 

terdiri dari 7-8 siswa. 

b) Guru menjelaskan tujuan diskusi agar siswa dapat mengemukakan 

jawaban pemecahan masalah mengenai kegiatan ekonomi mastarakat. 

4) Presentasi dari Guru 

Guru menyampaikan materi pelajaran terlebih dahulu yang ingin 

dicapai serta pentingnya pokok bahasan tersebut untuk dipelajari. 
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Tahap Pelaksanaan: 

a) Guru menjelaskan secara umum tentang materi pelajaran dan model 

pembelajaran CIRC. 

b) Guru meminta kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan 

tentang tugas yang akan dilaksanakan. 

5) Persiapan Pengamatan 

Guru mengamati keterampilan sosial siswa dengan menggunakan 

lembar pengamatan. 

6) Kegiatan Belajar dengan Bermain Peran 

a) Peserta didik dapat bekerja secara berkelompok 

Dalam model pembelajaran CIRC siswa bekerja secara berkelompok, 

yang setiap kelompoknya terdiri dari tujuh sampai delapan siswa. 

b) Peserta didik diajak untuk saling membaca dalam menemukan 

penyelesaian atas tugas yang diberikan oleh guru mengenai topik 

kegiatan ekonomi masyarakat. 

Diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran CIRC 

keterampilan sosial siswa meningkat. Dengan menggunakan model 

pembelajaran CIRC, setiap siswa saling membaca sehingga setiap 

siswa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang harapannya 

dapat meningkatkan keterampilan sosial. 

 
 

b. Elaborasi 

2) Diskusi dan Evaluasi 

a) Telaah tindakan dalam permaian peran 
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b) Memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk 

mempersentasikan hasil kerja kelompoknya. 

 

c. Konfirmasi 

Meluruskan jawaban siswa yang belum tepat agar terdapat persepsi yang 

sama. 

 

Penutup 

1. Menutup pelajaran dengan menyimpulkan materi pelajaran hari ini. 

2. Mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

3. Menutup pelajaran dengan salam dan doa. 

 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:  

a. Melakukan observasi pendahuluan kesekolah untuk mengetahui yang 

akan digunakan sebagai populasi dan pengambilan sampel dalam 

penelitian. Menentukan penelitian dengan teknik cluster random 

sampling. Menurut Nasution (2011: 87) cluster random sampling 

yaitu pengambilan sampel secara acak berdasarkan kelompok-

kelompok yang sudah ada, bukan secara individu. Kelompok yang 

sudah ada dalam penelitian ini berupa kelompok yang ada dikelas VII 

SMPN 11 Bandar Lampung yang terdiri dari 12 kelas. Hasil 

pengundian oleh peneliti diperoleh kelas VII/A  dan VII/B  sebagai 

sampel. Langkah selanjutnya mengundi kelas manakah yang akan 

diajar menggunakan model VCT dan kelas manakah yang akan diajar 
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dengan model CIRC. Akhirnya diperoleh kelas VII/A dengan 

menggunakan model pembelajaran VCT dan VII/B dengan model 

pembelajaran CIRC. 

 

b. Dalam menerapkan model pembelajaran VCT menurut Adisusilo 

(2011: 157) dapat dilakukan dengan beberapa metode, sebagai berikut. 

 Metode bermain peran 

 Diskusi kelompok 

 Studi kasus dengan problem solving moral 

 

Dalam penelitian menggunakan model pembelajaran VCT, peneliti 

menggunakan metode bermain peran. Pembelajaran dengan metode 

bermain peran merupakan salah satu dari kelompok model 

pembelajaran interaksi sosial. Kelompok model pembelajaran 

interaksi sosial menekankan pada hubungan personal dan sosial antar 

siswa. Interaksi antar guru dengan peserta didik dan interaksi antar 

peserta didik sangat diperhatikan dalam metode pembelajaran ini.  

 

Menurut Uno (2008: 26), prosedur bermain peran terdiri atas sembilan 

langkah, yaitu: (1) persiapan/pemanasan, (2) memilih partisipan, (3) 

menyiapkan lembar pengamatan, (4) menata panggung atau tempat 

bermain peran, (5) memainkan peran, (6) diskusi dan evaluasi, (7) 

memainkan peran ulang, (8) diskusi dan evaluasi kedua, dan (9) 

berbagi pengalaman dan kesimpulan. 
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Menurut Sani (2013: 106), langkah-langkah metode bermain peran 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 6. Sintaks Metode Bermain Peran 

Sintaks: 

Fase 1  Hangatkan suasana 

 Identifikasi atau berikan permasalahan 

 Nyatakan permasalahan secara eksplisit 

 Interpretasi cerita permasalahan 

 Jelaskan tentang permainan peran 

Fase 2  Pilih peserta yang akan berpartisipasi 

 Analisis peran yang akan dimainkan 

 Pilih permainan peran 

Fase 3  Atur suasana dan tempat permainan peran 

 Atur jalannya cerita dan tindakan yang akan 

dilakukan 

 Atur situasi permasalahan yang akan 

dimainkan 

Fase 4  Persiapan Pengamatan 

 Tentukan apa yang akan diamati 

Fase 5  Lakukan permainan 

 Mulai bermain peran 

 Lakukan permainan 

 Berhenti sementara 

Fase 6  Diskusi dan evaluasi 

 Telaah tindakan dalam permainan peran 

 Diskusi fokus utama 

 Kembangkan tindakan peran selanjutnya 

Fase 7  Beraksi kembali 

 Lakukan peran yang telaah direvisi 

 Berikan saran untuk tahap selanjutnya 

Fase 8  Diskusi dan evaluasi seperti pada fase 6 

Fase 9  Berbagi pengalaman dan kesimpulan 

Sumber: Sani (2013: 106) 

 

c. Langkah dalam menerapkan model pembelajaran CIRC menurut 

Sudjarwo (2012 : 176)  adalah  sebagai berikut. 

1. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang yang secara 

heterogen. 

2. Guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran. 
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3. Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok 

dan memberikan tanggapan terhadap wacana dan ditulis pada 

lembar kertas. 

4. Mempresentasikan/membacakan hasil kelompok. 

5. Guru memberikan penguatan 

6. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan 

7. Penutup. 

 

d. Penelitian ini dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan untuk 

mengetahui keterampilan sosial siswa yang tidak dapat dilakukan 

hanya dalam satu kali pertemuan. Untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang sesuai dengan tujuan, peneliti memberikan informasi kepada 

subjek peneliti agar mempersiapkan hal-hal yang diperlukan pada saat 

pelaksanaan penelitian, seperti mencari bahan materi yang akan 

dipelajari, penekanan terhadap nilai, sikap dan keterampilan yang 

dikembangkan yaitu keterampilan sosial siswa sehingga siswa siap 

mengikuti proses kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peneliti. 

e. Menilai keterampilan sosial siswa dengan menggunakan lembar 

pengamatan. 

f. Menyusun hasil penelitian.  

 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi  

Pertimbangan penentuan populasi didasarkan pada asumsi bahwa siswa 

kelas VII di SMP Negeri 11 Bandar Lampung memiliki kemampuan yang 

heterogen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di 

SMP Negeri 11 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 yang terdiri 

dari 12 kelas. 
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3.4.2 Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster 

random dari populasi sebanyak 12 kelas yaitu dari kelas VII/A sampai 

VII/L, hasilnya terpilih kelas VII/A dan VII/B sebagai sampel. Kemudian 

kedua kelas tersebut diundi untuk menentukan model pembelajaran yang 

akan digunakan disetiap kelas eksperimen. Dari hasil undian diperoleh 

kelas VII/A dengan menggunakan model pembelajaran VCT dan kelas 

VII/B dengan menggunakan model pembelajaran CIRC. 

 

 

3.5   Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono ((2011: 60) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini digunakan tiga 

variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat dan variabel moderator. 

 

1. Variabel Bebas  

Menurut Sugiyono (2011: 61) variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Variabel independen atau yang sering disebut 

sebagai stimulus, predictor, atau antecedent ini dilambangkan dengan X. 

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari dua model pembelajaran 

yaitu model pembelajaran VCT yang diterapkan di kelas eksperimen 

VII/A dilambangkan X1, dan model pembelajaran CIRC yang diterapkan 

di kelas kontrol VII/B dilambangkan dengan X2.  
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2. Variabel Terikat  

Menutut Sugiyono (2011: 61) variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel terikat yang dilambangkan dengan Y adalah variabel yang akan 

diukur untuk mengetahui apakah ada pengaruh lain, sehingga sering 

disebut variabel output, kriteria atau konsekuen. Pada penelitian ini, 

variabel terikatnya adalah keterampilan sosial kelas eksperimen (Y1), 

keterampilan sosial kelas kontrol (Y2). 

 

3. Variabel Moderator 

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan 

memperlemah) hubungan antara variabel independen dan dependen. 

Variabel moderator pada penelitian ini adalah pola asuh orang tua. Diduga 

bahwa pola asuh orang tua (memperkuat atau memperlemah) hubungan 

antara model pembelajaran dengan keterampilan sosial. 

 

 

3.6  Definisi Konseptual dan Operasional Variabel  

3.6.1 Definisi Konseptual 

a. Menurut Adisusilo (2011: 141) Value Clarification Technique (VCT) 

adalah: 

 

“Pendekatan pendidikan nilai dimana 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 value problem solving, diskusi, dialog dan 

presentasi. Misalnya peserta didik dibantu untuk menyadari nilai hidup 

mana yang sebaiknya diutamakan dan dilaksanakan, lewat pembahasan 

kasus-kasus hidup yang sarat dengan konflik nilai dan moral.” 
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b. Menurut Sudjarwo (2012: 176) CIRC adalah komposisi terpadu 

membaca dan menulis secara kooperatif. Langkahnya adalah membentu 

kelompok heterogen 4 orang, guru memberikan wacana bahan bacaan 

sesuai dengan materi bahan ajar, siswa bekerja sama (membaca 

bergantian, menemukan kata kunci, memberikan tanggapan) terhadap 

wacana kemudian menuliskan hasil kolaboratifnya, presentasi hasil 

kelompok, refleksi.  

c. Menurut Ganursa (2002: 37) pola asuh merupakan cara orang tua 

bertindak, berinteraksi, mendidik, dan membimbing anak sebagai suatu 

aktivitas yang melibatkan banyak perilaku tertentu secara individual 

mapun bersama-sama sebagai serangkaian usaha aktif untuk 

mengarahkan anak. 

d. Keterampilan sosial adalah merupakan kemampuan seseorang untuk 

berani berbicara, mengungkapkan  setiap perasaan atau permasalahan 

yang dihadapi sekaligus menemukan penyelesaian yang adaptif, 

memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi dalam segala hal, penuh 

pertimbangan sebelum melakukan sesuatu, mampu menolak dan 

menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pengaruh-pengaruh negatif 

dari lingkungan. 

 

3.6.2 Definisi Operasional Variabel 

a. Model Pembelajaran VCT  

Model pembelajaran VCT merupakan model pembelajaran dengan 

klarifikasi nilai, peserta didik tidak disuruh menghapal atau disuapi materi 

melainkan dibantu untuk menemukan, menganalisis, mempertanggung 
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jawabkan, mengembangkan, memilih, mengambil sikap dan mengamalkan 

nilai-nilai hidup. Pendekatan teknik klarifikasi nilai memberi penekanan 

pada usaha membantu seseorang atau peserta didik dalam mengkaji 

perasaan dan perbuatan sendiri, meningkatkan kesadaran mereka tentang 

nilai-nilai mereka sendiri dan mendorongnya untuk membentuk system 

nilai mereka sendiri serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Penerapan model pembelajaran VCT yang dilakukuan peneliti dengan 

metode bermain peran. Dalam penerapan metode bermain peran dengan 

langkah, yaitu: (1) persiapan/pemanasan, (2) memilih partisipan, (3) 

menyiapkan pengamatan (observer), (4) menata panggung atau tempat 

bermain peran, (5) memainkan peran, (6) diskusi dan evaluasi, (7) 

memainkan peran ulang, (8) diskusi dan evaluasi kedua, dan (9) berbagi 

pengalaman dan kesimpulan. 

 

b. Model Pembelajaran CIRC  

Model pembelajaran CIRC singkatan dari Cooperative Integrated Reading 

and Compotition, termasuk salah satu model pembelajaran cooperative 

learning yang pada mulanya merupakan pengajaran kooperatif terpadu 

membaca dan menulis yaitu sebuah program komprehensif atau luas dan 

lengkap untuk pengajaran membaca dan menulis untuk kelas-kelas tinggi 

sekolah dasar. Namun, CIRC telah berkembang bukan hanya dipakai pada 

pelajaran bahasa tetapi juga pelajaran lainnya. 
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c. Pola Asuh Orang Tua   

Terdapat tiga pola asuh orang tua yaitu pola asuh orang tua otoriter, 

demokratis dan permisif. Pada eksperimen ini menggunakan dua pola asuh 

orang tua yaitu pola asuh orang tua demokratis dan pola asuh orang tua 

permisif. Pada eksperimen ini tidak menggunakan pola asuh orang tua 

otoriter karena pada pola asuh otoriter menekankan adanya kekuasaan 

orang tua, adanya hubungan yang kurang hangat antara orang tua dengan 

anak serta pendapat anak yang kurang diakui oleh orang tua. 

 

1. Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis adalah gaya pengasuhan dimana orang tua 

melakukan kontrol kepada anak, tetapi tidak terlalu ketat. 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. 

Apabila enam dari sepuluh pernyataan pada setiap indikator terpenuhi 

maka dapat dikelompokkan ke dalam pola asuh orang tua demokratis. 

 

Tabel 7. Kisi-kisi Pola Asuh Orang Tua Demokratis 

Indikator  Sub Indikator Pernyataan 

Pola asuh 

orang tua 

demokratis 

Menentukan 

peraturan dan 

disiplin dengan 

memperhatikan 

alasan yang dapat 

diterima dan 

dipahami 

1. Orang tua memberikan 

kesempatan kepada saya untuk 

menonton televisi dengan tidak 

melupakan kewajiban saya. 

2. Orang tua mendukung segala 

aktivitas yang saya lakukan 

selama hal tersebut bersifat 

positif 
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Indikator  Sub Indikator Pernyataan 

 Memberikan 

pengarahan tentang 

perbuatan baik yang 

harus dipertahankan 

oleh anak dan yang 

tidak baik agar 

ditinggalkan 

1. Orang tua senantiasa 

mengingatkan saya untuk 

beribadah. 

2. Pada malam hari, saya selalu 

ingatkan orang tua untuk 

belajar. 

 Memberikan 

bimbingan dengan 

penuh perhatian 

1. Orang tua menyarankan saya 

untuk mengikuti les privat agar 

saya lebih memahami materi 

pelajaran 

2. Orang tua akan memotivasi saya 

jika saya sedang malas belajar 

 

 Dapat menciptakan 

keharmonisan dalam 

keluarga 

1. Orang tua memberikan 

kesempatan kepada saya untuk 

mengeluarkan pendapat tentang 

berbagai hal. 

2. Orang tua senantiasa 

mengingatkan saya untuk 

sarapan terlebih dahulu sebelum 

berangkat ke sekolah 

 

 Dapat menciptakan 

suasana komunikatif 

antara orang tua dan 

sesama keluarga 

1. Orang tua mengajarkan saya 

untuk meminta maaf jika saya 

melakukan kesalahan pada 

orang lain. 

2. Orang tua akan menegur saya 

jika saya bersikap tidak sopan. 

 

Sumber : Idris, Jamal (1992: 88) 

 

 

2. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif memberikan pengawasan 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 pola 

asuh permisif cenderung membiarkan anak-anak mereka melakukan apa 
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yang mereka inginkan dan akibatnya anak-anak tidak pernah belajar 

mengendalikan perilaku mereka sendiri dan selalu mengharapkan agar 

semua kemauannya dituruti (Desmita, 2007: 145). Apabila enam dari 

sepuluh pernyataan pada setiap indikator terpenuhi maka dapat 

dikelompokkan ke dalam pola asuh orang tua permisif. 

 

Tabel 8. Kisi-Kisi Pola Asuh Orangtua Permisif 

Indikator  Sub Indikator Pernyataan 

Pola asuh 

orang tua 

permisif 

 

Membiarkan anak 

bertindak sendiri 

tanpa monitoring 

dan bimbingan 

1. Orang tua membiarkan semua 

ativitas yang saya lakukan tanpa 

memberikan pengawasan 

2. Orang tua membiarkan saya 

untuk menonton televisi dengan 

sesuka saya. 

 Mendidik anak acuh 

tak acuh, bersikap 

pasif dan masa 

bodoh 

1. Orang tua memberikan 

kebebasan untuk menentukan 

cita-cita saya sendiri tanpa 

memberikan arahan. 

2. Orang tua membiarkan saya jika 

saya tidak pernah melakukan 

pekerjaan rumah seperti cuci 

piring dan menyapu lantai. 

Mengutamakan 

kebutuhan material 

1. Jika saya meminta uang, orang 

tua akan memberikan tanpa 

bertanya terlebih dahulu. 

2. Orang tua selalu membelikan 

apa yang saya inginkan. 
 

Membiarkan saja 

apa yang dilakukan 

anak (terlalu 

memberikan 

kebebasan) 

1. Orang tua memberikan 

kebebasan penuh kepada saya 

untuk bermain di luar rumah 

bersama teman tanpa batasan. 

2. Orang tua membiarkan saya jika 

saya tidak beribadah. 

Kurang sekali 

keakraban dan 

hubungan yang 

hangat dalam 

keluarga 

1. Orang tua jarang sekali 

menasehati saya. 

2. Orang tua membiarkan saya, 

sekalipun saya melakukukan 

kesalahan. 

 

Sumber : Idris, Jamal (1992: 89) 
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d. Keterampilan Sosial  

Variabel dalam penelitian ini adalah peningkatan keterampilan sosial 

siswa. Penerapan model pembelajaran yang tepat dan sesuai akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa baik dari segi kognitif maupun 

afektif terutama pada pada keterampilan sosial siswa. Pada penelitian ini 

guru menerapkan model pembelajaran VCT pada kelas eksperimen dan 

model pembelajaran CIRC pada kelas kontrol untuk mengetahui 

keterampilan sosial siswa. 

 

Indikator keterampilan sosial menurut Maryani (2011: 18) yang akan 

ditingkatkan pada penelitian ini yaitu: (1) kerjasama, (2) tanggungjawab, 

(3) memecahkan masalah, (4) kemampuan berkomunikasi,                      

(5) mengemukakan ide/pendapat. 

 

Tabel 9. Kisi-Kisi Keterampilan Sosial 

Dimensi 

Keterampilan 

Sosial 

Indikator  Pernyataan 

1.  Kerjasama Membangun 

Kelompok 

1. Siswa berpartisipasi dalam 

kegiatan diskusi 

2. Siswa bertanggung jawab 

sepenuhnya dalam 

menyelesaikan tugas 

3. Siswa mengerahkan 

kemampuannya secara 

maksimal dalam kegiatan 

diskusi 

 

Saling 

menolong 

1. Siswa bersedia meminjamkan 

peralatan tulis 

2. Siswa bersedia berbagi 

informasi yang dimilikinya 

dengan siswa lain 

3. Siswa bersedia membantu 

siswa lain yang mengalami 

kesulitan dalam belajar 
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Dimensi 

Keterampilan 

Sosial 

Indikator  Pernyataan 

2.Tanggungjawab Memberikan 

ide/gagasan 

dalam 

mengerjakan 

tugas kelompok 

1. Siswa saling bekerja sama 

dalam mengerjakan tugas 

kelompok. 

2. Siswa dapat bermusyawarah 

dalam  mengerjakan tugas 

kelompok. 

3. Siswa dapat menyumbangkan 

ide/ gagasan dalam 

mengerjakan tugas kelompok 

Berpartisipasi 

dalam 

mengkomunikas

ikan hasil 

diskusi 

1. Siswa dapat 

mengkomunikasikan hasil. 

2. Siswa dapat menggunakan 

bahasa dengan baik. 

3. Siswa dapat menyampaikan 

pendapat. 

3.  Kemampuan  

Memecahkan 

Masalah 

Menyelesaikan 

masalah dengan 

berdiskusi 

1. Siswa dapat berkomunikasi 

dengan baik kepada teman 

sekelompoknya 

2. Siswa saling bekerja sama 

dalam kegiatan diskusi 

3. Siswa bermusyawarah untuk 

memecahkan masalah dalam 

kelompok 

Respek terhadap 

pendapat yang 

berbeda 

1. Siswa dapat menerima kritikan 

dan pendapat yang berbeda 

2. Siswa menanggapi pendapat 

dari anggota diskusi 

3. Siswa dapat mendengarkan 

pendapat sampai akhir 

pembicaraan 

4.Kemampuan  

Berkomunikasi 

Berbagi 

informasi 

1. Siswa dapat bertukar 

pengetahuan yang dimilikinya 

2. Siswa dapat bertukar 

pengalaman belajar masing-

masing 

3. Siswa dapat bertukar informasi 

yang diketahui 

Mendengarkan 

dan berbicara 

secara bergiliran 

1. Siswa berbicara dan 

berpendapat sesuai dengan 

giliran 

2. Siswa memberikan 

kesempatan kepada siswa lain 

untuk menyampaikan pendapat 

dan bertanya 
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Dimensi 

Keterampilan 

Sosial 

Indikator  Pernyataan 

  3. Siswa tidak memotong 

pembicaraan 

5.Mengemukakan 

Pendapat 

Menghargai 

pendapat orang 

lain 

1. Siswa dapat bermusyawarah 

mengenai perbedaan pendapat 

untuk menyelesaikan tugas 

kelompok. 

2. Siswa dapat mendengarkan 

dengan baik pendapat orang 

lain. 

3. Siswa dapat menerima 

perbedaan pendapat dalam 

diskusi kelompok. 

Menyampaikan 

pendapat/ide 

1. Siswa dapat menyimak 

kegiatan diskusi dengan baik. 

2. Siswa menyampaikan 

pendapat dengan alasan yang 

logis. 

3. Siswa menyampaikan 

pendapat dengan penuh 

percaya diri. 

Sumber : Maryani dalam Dian (2015: 358)  

 

 

Rubrik penilaian keterampilan sosial 

Membangun kelompok 

Kriteria penilaian: 

1. jika tidak bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugas 

2. jika melaksanakan kegiatan dengan terpaksa 

3. jika berkontribusi dan bertanggungjawab menyelesaikan tugas 

 

Saling menolong 

Kriteria penilaian: 

1. jika tidak pernah menolong 

2. jika sesekali menolong 

3. jika selalu siap menolong dengan senang hati 
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Memberikan ide/gagasan dalam mengerjakan tugas kelompok 

Kriteria penilaian: 

1. jika siswa sesekali (1 – 2 kali) menyumbangkan ide/pendapat 

2. jika siswa beberapa kali (3 kali) memberikan ide/pendapat 

3. jika siswa seringkali (> 3 kali) menyumbangkan ide/pendapatnya 

 

Berpartisipasi dalam mengkomunikasikan hasil diskusi 

Kriteria penilaian: 

1. jika siswa tidak mampu mengkomunikasikan hasil 

2. jika siswa kurang mampu mengkomunikasikan hasil 

3. jika siswa mampu mengkomunikasikan hasil dengan baik 

 

Menyelesaikan masalah dengan diskusi 

Kriteria penilaian: 

1. jika sama sekali tidak melakukan komunikasi antar teman, meskipun 

tidak mampu memecahkan masalah 

2. jika ingin bermusyawarah, meskipun kurang senang ketika teman 

memberikan solusi 

3. jika dapat melakukan komunikasi dan bermusyawarah dalam 

memecahkan permasalahan 

 

Respek terhadap pendapat yang berbeda 

Kriteria penilaian: 

1. jika sama sekali tidak menerima kritikan teman, meskipun kritikan yang 

diberikan memang benar 
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2. jika menerima kritikan teman tetapi menunjukkan sikap tidak senang 

atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya 

3. jika rela menerima atau mengharapkan orang lain memberikan masukan 

 

Berbagi informasi 

Kriteria penilaian: 

1. jika  tidak sama sekali bertukar pendapat dengan siswa 

2. jika berbagi informasi tetapi menunjukkan sikap tidak senang 

3. jika mampu memberikan informasi dan bertukar pendapat 

 

Mendengarkan dan berbicara secara bergiliran 

Kriteria penilaian: 

1. jika tidak pernah mendengarkan pembicaraan orang lain 

2. jika mendengarkan pendapat orang lain dengan meminta agar yang 

disampaikan harus jelas fokusnya 

3. jika ingin mengemukakan pendapat sesuai dengan kesempatannya 

 

Menghargai pendapat orang lain 

Kriteria penilaian: 

1. jika siswa tidak mampu menghargai pendapat orang lain. 

2. jika siswa kurang mampu menghargai pendapat orang lain 

3. jika siswa mampu menghargai pendapat orang lain dan dapat 

bermusyawarah untuk menyelesaikan tugas kelompok 
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Menyampaikan pendapat/ide 

Kriteria penilaian: 

1. jika tidak pernah menyampaikan pendapat 

2. jika menyampaikan pendapat sebanyak 1-2 kali 

3. jika menyampaikan pendapat sebanyak 3 kali dengan alasan yang logis 

 

 

3.7  Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

data dalam penelitian ini adalah: 

 

3.7.1 Lembar Pengamatan 

Lembar pengamatan digunakan untuk mengukur keterampilan sosial 

dengan memperhatikan pola asuh orang tua. Indikator keterampilan sosial 

dalam penelitian ini yaitu (1) kerjasama dengan indikator membangun 

kelompok dan saling menolong, (2) tanggungjawab dengan indikator 

memberikan ide/gagasan dalam mengerjakan tugas kelompok dan 

berpartisipasi dalam berkomunikasi hasil diskusi, (3) memecahkan 

masalah dengan indikator menyelesaikan masalah dengan berdiskusi dan 

respek terhadap pendapat yang berbeda, (4) kemampuan berkomunikasi 

dengan indikator berbagi informasi dan mendengarkan serta berbicara 

secara bergiliran, (5) mengemukakan pendapat atau ide dengan indikator 

menghargai pendapat orang lain dan menyampaikan pendapat/ide. 
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3.7.2 Angket  

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai pola asuh orang 

tua siswa. Peneliti memberikan angket kepada siswa kelas VII.A dan siswa 

kelas VII.B di SMP Negeri 11 Bandar Lampung.  

 

 

3.8  Uji Persyaratan Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan merupakan statistik inferensial dengan 

teknik statistik parametrik. Penggunaan statistik parametrik memerlukan 

terpenuhinya asumsi data harus normal dan homogen, sehingga perlu uji 

persyaratan berupa uji normalitas dan uji homogenitas. 

 

3.8.1 Uji  Normalitas  Data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apaka instrumen yang 

digunakan sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas yang digunakan adalah uji Liliefors. Berdasarkan sampel yang 

akan diuji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau 

sebaliknya dengan rumus sebagai berikut. 

 

LO = F (Zi) – S (Zi) 

Keterangan : 

LO = harga mutlak terbesar 

F (Zi) = peluang angka baku 

S (Zi) = proporsi angka baku 

         (Sudjana,  2005: 250) 
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Kriteria pengujian adalah terima Ho apabila nilai signifikansi > 0,05, 

berarti data distribusi sampel adalah normal dan tolak Ho apabila nilai 

signifikansi < 0,05 berarti data distribusi sampel tidak normal. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Kolmogorov-Smirnov yaitu 

keterampilan sosial untuk kelas eksperimen 0,076 dan keterampilan sosial 

siswa untuk kelas kontrol 0,077, semuanya lebih besar dari 0,05 maka Ho 

diterima dengan kata lain distribusi data semua variabel adalah normal. 

 

3.8.2 Uji  Homogenitas  Varians 

Pengujian homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel 

yang diambil dari populasi bervarians homogen atau tidak. Pengujian 

homogenitas dilakukan dengan membandingkan nilai Significancy dengan 

ketentuan jika nilai Sig. > alpha (0,05) maka data bersifat homogen. Uji 

homogenitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Leneve Statistic 

dengan model Anova. Hipotesis untuk uji homogenitas adalah sebagai 

berikut: 

 

Perumusan hipotesis : 

Ho = data penelitian adalah homogen 

Ha = data penelitian adalah tidak homogen 

 

Jika nilai probabilitas atau nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan 

sebaliknya. Dari hasil perhitungan dapat diketahui nilai levene statistic 

adalah 1,145 dengan nilai probabilitas atau sig > 0,05 yaitu 0,358 maka  

Ho diterima yang menyatakan varian sampel adalah homogen. 
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3.9 Analisis Data 

 

1. Hipotesis pertama, kedua, ketiga menggunakan rumus analisis varians dua 

jalan 

 

3.9.1 Analisis Varian Dua Jalan 

Analisis varians atau Anava merupakan sebuah teknik inferensial yang digunakan 

untuk menguji rerata nilai. Penelitian ini menggunakan Anava dua jalur untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan peningkatan keterampilan sosial dengan 

memperhatikan pola asuh orang tua siswa antara model pembelajaran VCT dan 

model pembelajaran CIRC pada mata pelajaran IPS. Analisis varian dua jalan 

merupakan teknik analisis data penelitian dengan desain faktorial. 

 

Tabel 10. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan 

Sumber 

variasi 

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK F0 P 

Antara A 

 

 

Antara B 

 

Antara AB 

(interaksi) 

JKA= ∑  
∑XA2 - ∑XT2 

                    
nA    -   N 

 

JKB= ∑  
∑XB2 - ∑XT2 

                    
nA    -   N 

 

JKAB= ∑
∑XB2 - ∑XT2

     JKA - JKB 

                    
nA    -   N 

 

A-1 (2) 

 

 

B-1 (2) 

 

 

DbA x 

DbB (4) 

JKA 

dbA 

 

JKB 

dbB 

 

JKAB 

dbAB 

MKA 

MKd 

 

MKB 

MKd 

 

MKAB 

MKd 

 

TOTAL JKT = ∑ 
∑XT2       ∑XT2 

                            N
 

N-1 (49)    
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Keterangan: 

JKT   = Jumlah kuadrat nilai total 

JKA = Jumlah kuadran variabel A 

JKB = Jumlah kuadran variabel B 

JKAB  = Jumlah kuadran interaksi antara variabel A dengan variabel B 

JK (d) = Jumlah kuadran dalam 

MKA  = Mean kuadran variabel A 

MKB  = Mean kuadran variabel B 

MKAB  = Mean kuadran interaksi antara variabel A dengan variabel B 

 

Arikunto (2010: 409) 

 

 

2.  Hipotesis keempat, kelima, keenam dan ketujuh menggunakan rumus      

t-test dua sampel independen 

 

3.9.2 T-Test Dua Sampel Independen 

Rumus t-test yang dapat digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif dua 

sampel independen yaitu : 

t = 
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Keterangan : 

1X  = Rata- rata sampel 1 

2X  = Rata-rata sampel 2 

1s  = Deviasi standar sampel 1 

2s  = Deviasi standar 

2

1s  = Varians sampel 1 

2

2s  = Varians sampel 2 
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n1 = Banyaknya sampel kelompok 1 

n2 = Banyaknya sampel kelompok 2 

r  = Korelasi antara dua sampel 

 (Sugiyono, 2010: 134) 

 

 

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

Hipotesis 4, 5, 6 dan 7 menggunakan rumus t-test dua sampel independen 
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V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model VCT dengan pembelajaran yang menggunakan 

model CIRC. Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model VCT lebih baik daripada model CIRC.  Hal ini 

terbukti rata-rata skor keterampilan sosial siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran VCT sebesar 63,61 sedangkan dengan menggunakan 

model pembelajaran CIRC sebesar 59,53. 

2. Keterampilan sosial siswa yang pola asuh orang tua demokratis lebih baik 

dibandingkan pola asuh orang tua permisif. Hal ini terbukti dari rata-rata 

skor keterampilan sosial siswa pada pola asuh demokratis sebesar 7 dan 

pola asuh permisif 6 pada tiap pertemuan  

3. Tidak ada interaksi antara model pembelajaran VCT dan model 

pembelajaran CIRC terhadap pola asuh orang tua demokratis dan permisif. 

4. Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

VCT lebih baik daripada model CIRC pada pola asuh orang tua 

demokratis. Hal ini terbukti rata-rata skor keterampilan sosial siswa 
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dengan menggunakan model pembelajaran VCT sebesar 67,64 sedangkan 

dengan menggunakan model pembelajaran CIRC sebesar 60,05. 

5. Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

CIRC lebih baik daripada model VCT pada pola asuh orang tua permisif. 

Hal ini terbukti rata-rata skor keterampilan sosial siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran VCT sebesar 56,64 sedangkan dengan 

menggunakan model pembelajaran CIRC sebesar 58,67. 

6. Keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua demokratis lebih baik 

daripada pola asuh orang tua permisif pada siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model VCT. Hal ini terbukti rata-rata skor keterampilan 

sosial siswa pada pola asuh orang tua demokratis sebesar 67,64 sedangkan 

keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua permisif sebesar 56,64. 

7. Keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua demokratis lebih baik 

daripada pola asuh orang tua permisif pada siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model CIRC. Hal ini terbukti rata-rata skor keterampilan 

sosial siswa pada pola asuh orang tua demokratis sebesar 60,05 sedangkan 

keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua permisif sebesar 58,67. 

 

 

5.2 Implikasi   

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, tindak lanjut penelitian ini berimplikasi pada 

upaya peningkatan keterampilan sosial siswa. Pembelajaran dengan model VCT 

akan melatih siswa untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa. Sedangkan 

pola asuh orang tua siswa berimplikasi mempengaruhi model pembelajaran 

terhadap upaya peningkatan keterampilan sosial siswa. 
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Implikasi secara teoritis dan implikasi secara empiris sebagai berikut. 

1. Implikasi teoritis 

Upaya meningkatkan keterampilan sosial siswa, guru dapat menggunakan 

model pembelajaran yang telah dibandingkan dan teruji validitasnya. 

Pemilihan model pembelajaran VCT yang telah diterapkan sesuai dengan 

analisis kebutuhan peserta didik dalam upaya meningkatkan keterampilan 

sosial siswa dengan memperhatikan pola asuh orang tua siswa yang 

demokratis maupun permisif dan sesuai dengan tahap perkembangan siswa 

pada mata pelajaran IPS. Pertimbangan tersebut untuk memastikan model 

pembelajaran yang diterapkan sesuai kebutuhan peserta didik. 

 

Pola asuh orang tua siswa demokratis akan membantu siswa dalam 

meningkatkan keterampilan sosialnya. Hal ini dikarenakan karakte atau 

kepribadian anak terbentuk dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua 

mereka. Siswa yang pola asuh orang tua demokratis mengembangkan 

perilaku anak menjadi bersikap bersahabat terhadap orang lain, memiliki rasa 

percaya diri, mampu mengendalikan diri (high-self control), bersikap sopan 

mau bekerjasama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mempunyai tujuan/ 

arah hidup yang jelas dan berorientasi kepada prestasi. Hal ini membantu 

anak dalam meningkatkan keterampilan sosialnya. 

 

2. Implikasi empiris 

Secara empiris, implikasi model pembelajaran VCT pada mata pelajaran IPS, 

dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa dengan memperhatikan pola 

asuh orang tua siswa yang demokratis maupun permisif. Pembelajaran 
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menggunakan model VCT yang dilakukan siswa secara berkelompok 

membuat siswa dapat berinteraksi secara bersinambungan sehingga melatih 

siswa untuk berkomunikasi, bekerjasama, mengeluarkan pendapat, 

tanggungjawab, dan memecahkan masalah. Selain itu dalam model 

pembelajaran VCT dengan metode bermain peran, terdapat penghayatan 

peran. Penghayatan ini membuat pembelajaran menjadi bermakna. Siswa 

yang pola asuh orang tuanya demokratis, memperlihatkan sikap yang mudah 

beradaptasi dalam penerapan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran. Siswa sama sekali tidak memiliki hambatan dan memiliki skor 

keterampilan sosial yang lebih baik dari siswa yang pola asuh orang tuanya 

permisif. 

 

Hal ini dibuktikan dari hasil pembahasan yang menyatakan bahwa:               

(1) terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model VCT dengan pembelajarannya menggunakan model 

CIRC (2) keterampilan siswa yang pola asuhnya demokratis lebih baik 

dibandingkan dengan pola asuh orang tuanya permisif (3) tidak ada interaksi 

antara model pembelajaran VCT dan model pembelajarn CIRC terhadap pola 

asuh orang tua demokratis dan permisif (4) keterampilan sosial siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model VCT lebih baik daripada model CIRC 

pada pola asuh orang tua demokratis (5) keterampilan sosial siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model CIRC lebih baik daripada model VCT 

pada pola asuh orang tua permisif (6) keterampilan sosial siswa pada pola 

asuh orang tua demokratis lebih baik daripada pola asuh orang tua permisif 

pada siswa yang pembelajarannya menggunakan model VCT                       
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(7) keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua demokratis lebih baik 

daripada pola asuh orang tua permisif pada siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model CIRC. Oleh sebab itu, kontribusi penelitian pada 

argument secara empiris menghasilkan signifikansi yang tinggi. 

 

 

5.3 Saran  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penerapan model 

pembelajaran VCT dan model pembelajaran CIRC, maka ada beberapa saran yang 

dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran menggunakan model VCT diketahui lebih efektif dalam 

meningkatkan keterampilan sosial. Sehingga diharapkan agar guru 

menerapkan model VCT dalam pembelajaran untuk meningkatkan 

keterampilan sosial siswa. 

2. Pola asuh orang tua siswa yang demokratis lebih baik dibandingkan dengan 

pola asuh orang tua siswa yang permisif terhadap keterampilan sosial siswa. 

Sehingga diharapkan bagi para orang tua untuk lebih memperhatikan pola 

asuhnya.  

3. Pola asuh orang tua memberikan pengaruh pada penerapan model 

pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan sosial. Diharapkan guru 

dalam mengajar selain menerapkan model pembelajaran yang tepat sesuai 

dengan materi juga sebaiknya memperhatikan pola asuh orang tua siswa. 
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