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PERBANDINGAN MORALITAS SISWA MENGGUNAKAN  

MODEL PEMBELAJARAN MORAL REASONING  

DENGAN VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE  

DENGAN MEMPERHATIKAN  

POLA ASUH ORANG TUA  

 

 

Oleh 

ETI SETIAWATI 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan moralitas siswa  

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Moral Reasoning dan 

Value Clarification Technique dengan memperhatikan pola asuh orang tua otoriter 

dan permisif.  Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIIa, VII b, 

dan VII c, sampel diambil 2 kelas dengan teknik cluster random sampling yaitu 

kelas VII a sebagai kelas eksperimen dan VII b sebagai kelas kontrol. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu dengan desain penelitian yang 

digunakan adalah desain faktorial. Teknik pengumpulan data melalui observasi 

dan angket.  Pengujian hipotesis menggunakan rumus analisis varians dua jalan 

dan t-test dua sampel independen. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Terdapat 

perbedaan moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model moral 

reasoning dengan yang menggunakan model Value Clarification Technique. (2) 

Terdapat perbedaan moralitas antara siswa yang diasuh dengan pola asuh orang 

tua otoriter dengan pola asuh orang tua permisif.  (3) Terdapat interaksi antara 

model pembelajaran dengan  pola asuh orang tua terhadap moralitas siswa. (4) 

Moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model moral reasoning 

lebih tinggi daripada model VCT bagi siswa yang pola asuh orang tuanya otoriter. 

(5) Moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model VCT lebih tinggi 

dari pada model moral reasoning pada pola asuh orang tua permisif. (6) Moralitas 

siswa yang pola asuh orang tuanya otoriter lebih tinggi dibandingkan yang pola 

asuh orang tuanya permisif dengan  yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran moral reasoning. (7) Moralitas siswa yang pola asuhnya otoriter 

lebih tinggi dibandingkan moralitas siswa dengan pola asuh permisif dengan 

menggunakan model VCT.  

Kata kunci:  moralitas, model  moral reasoning, model value clarification 

technique dan pola asuh orang tua. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE COMPARISON OF STUDENTS’ MORALITIES BY USING  

MORAL REASONING AND VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE 

LEARNING MODELS BY CONSIDERING PARENTING PATTERNS 

 

By 

ETI SETIAWATI 

 

The objective of this research was to find out the students’ morality differences 

between those who used Moral Reasoning and Value Clarification Technique 

(VCT) learning models by considering authoritarian and permissive parenting 

patterns. Population was students in classroom VII a, VII b, and VII c. 2 

classroom samples of classroom VII a as experiment classroom and VII b as 

control were taken with cluster random sampling. This was a quasi-experiment 

research with desain ekxperiment is desain factorial.  Data were collected with 

observations and questionnaires. Hypothesis was tested by using two paths 

variance analysis and t-test with two independent samples. The results showed 

were that: (1) there were students’ morality differences between those students 

using moral reasoning learning model and those students using VCT. Students 

using moral reasoning model showed higher moralities than those students using 

VCT; (2) students with authoritarian parenting pattern showed higher moralities 

that those students with permissive parenting pattern; (3) there were interactions 

of learning models and parenting patterns to students’ moralities; (4) students 

using moral reasoning model showed higher moralities that those students using 

VCT in authoritarian parenting pattern; (5) students using VCT showed higher 

moralities than those students using moral reasoning model in permissive 

parenting pattern; (6) students with authoritarian parenting pattern showed higher 

moralities than those students with permissive parenting pattern in moral 

reasoning learning model; (7) students with authoritarian parenting pattern 

showed higher moralities than those students with permissive parenting pattern in 

VCT model.         

     

 

Keywords : morality, moral reasoning model, value clarification technique  

  model, parenting pattern. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk generasi penerus 

bangsa  yang cerdas dan handal dalam pelaksanaan pembangunan kehidupan 

bangsa.  

Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya 

yaitu manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani 

dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta tanggungjawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan (UU SISDIKNAS : 2003). 

 

Pendidikan  Nasional   berfungsi  mengembangkan   kemampuan dan  

membentuk  watak serta peradaban bangsa yang bermartabat  dalam  rangka  

mencerdaskan  kehidupan bangsa, bertujuan untuk  mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang  bertaqwa  kepada  Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan  

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini juga 

sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 yang menitik beratkan pada nilai 

sikap dan karakter siswa agar menjadi dasar yang kuat untuk bekal dalam 

bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. 
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Salah satu mata pelajaran yang memiliki tujuan membentuk moralitas peserta 

didik adalah mata pelajaran PPKn.  Hal ini juga sesuai dengan tujuan 

kurikuler mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) yaitu: 

1. berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

2. berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti 

korupsi. 

3. berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

4. berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. (Pasal 37 UU No 20 Tahun 2003). 

 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tentu dilakukan melalui pembelajaran 

yang berkualitas. Guru memiliki peranan sangat strategis dalam proses 

pembelajaran, yang memiliki dampak pada kompetensi yang dicapai siswa 

(sikap, keterampilan, pengetahuan). Kompetensi siswa akan berkembang 

secara optimal tergantung bagaimana guru memposisikan diri dan 

menempatkan posisi siswa dalam pembelajaran. 

 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran adalah mata pelajaran yang 

bertujuan untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik atau to be 

good citizenship, yakni warga negara yang memiliki kecerdasan intelektual, 
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emosional, sosial maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan 

tanggungjawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Menurut 

Maftuh dan Sapriya (2005: 321) bahwa Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan memiliki misi sebagai berikut. 

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran sebagai pendidikan politik 

yang memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada siswa agar 

mereka mampu hidup sebagai warganegara yang memiliki tingkat 

kemelekan politik (political literacy), kesadaran  politik (polical 

awareness), serta kemampuan berpartisipasi politik (political 

participation) yang tinggi. 

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum 

yang diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki 

kesadaran hukum yang tinggi, menyadari akan hak dan kewajibannya, dan 

memiliki kepatuhan terhadap hukum yang lebih tinggi. 

3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai 

(value education) yang diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, 

moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri 

siswa. 

 

Untuk melaksanakan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tersebut, 

menuntut pada pihak-pihak yang terlibat didalamnya untuk berperan serta 

secara optimal. Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 

J ayat (1) ditegaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan 

untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa 
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kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, 

kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar merupakan faktor yang saling 

berhubungan. Perubahan tingkah laku dan kemampuan dapat meliputi 

perubahan kebiasaan, kecakapan, atau dalam aspek pengetahuan (kognitif), 

sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Sedangkan mengajar 

merupakan suatu kegiatan dalam menyajikan ide, permasalahan, dan 

pengetahuan dalam bentuk yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh 

siswa secara menyeluruh. 

Guru sebagai aktor dalam pendidikan menghadapi dua tantangan persoalan, 

yakni persoalan internal dan persoalan eksternal yaitu mengenai krisis etika 

dan moral serta tantangan masyarakat global. Kesenjangan yang nampak 

akhir-akhir ini dalam dunia pendidikan ialah dapat dilihat dari perubahan-

perubahan sikap siswa yang ke arah negatif seperti kurang memiliki tata 

krama dan sopan santun serta pelanggaran terhadap norma-norma yang 

berlaku dalam masyarakat.   

 

Guru memiliki peranan sangat strategis dalam proses pembelajaran,yang 

memiliki dampak pada kompetensi yang dicapai siswa baik aspek kognitif 

(pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (pengamalannya) sehingga 

tercapai tujuan pendidikan nasional. Ketiga aspek atau ranah kejiwaan itu erat 

sekali dan bahkan tidak mungkin dapat dilepaskan dari kegiatan atau proses 
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evaluasi hasil belajar. Namun saat ini masih banyak pendidik kurang 

memperhatikan hasil belajar ranah afektif siswa. Sebagian besar pendidikan 

lebih menilai dan memperhatikan hasil belajar ranah kognitif siswa daripada 

ranah afektif siswa.  

 

Seiring dengan perubahan paradigma pembelajaran terjadi pula perubahan 

orientasi pembelajaran yang semula berpusat pada guru (teacher centered) 

beralih menjadi berpusat pada siswa (student centered) dan yang semula 

tekstual menjadi kontekstual. Hal ini menuntut guru untuk selalu menciptakan 

proses pembelajaran yang kreatif, inovatif serta menyenangkan sehingga 

membuat siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Akan tetapi 

kenyataannya banyak guru yang masih mengajar dengan mengandalkan model 

pembelajaran konvensional. 

 

Ranah afektif merupakan ranah yang harus mendapatkan perhatian khusus, 

terutama untuk mewujudkan pembentukan moralitas siswa. Moralitas 

merupakan kualitas perbuatan manusiawi, sehingga perbuatan dikatakan baik 

atau buruk, benar atau salah. Dalam hal ini yang termasuk dimensi moralitas 

antara lain disiplin, kejujuran, kesopanan, ketertiban,  tanggung jawab, 

toleransi, setia kawan, keterbukaan, menghormati orang lain, memegang janji, 

kerja sama , dan tenggang rasa. 

 

1.  Disiplin merupakan tindakan  yang menunjukkan adanya kepatuhan. 

2. Kejujuran merupakan perilaku yang menunjukkan dirinya sebagai orang 

yang dapat dipercaya, konsisten terhadap ucapan dan tindakan  sesuai 

dengan hati nurani. 
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3. Kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku 

dalam masyarakat. 

4. Ketertiban  merupakan sikap dan perilaku terhadap  ketentuan  dan  

peraturan  yang  berlaku. 

5. Tanggung jawab,  adalah   sikap   dan  perilaku  seseorang yang ditunjukkan   

dalam  melaksanakan  tugas sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. 

6. Toleransi, adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan, baik  

perbedaan  agama,  suku, ras, sikap  atau  pendapat  dirinya. 

7. Setia kawan merupakan sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan 

kepesulian kepada orang lain, keteguhan hati, rasa setia kawan dan rasa 

cinta kepada orang lain atau kelompoknya. 

8. Keterbukaan merupakan sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan 

adanya keterusterangan terhadap apa yang dipikirkan, diinginkan, diketahui, 

dan kesediaan menerima saran serta kritik dari orang lain.  

9. Menghormati orang lain merupakan sikap dan perilaku untuk menghargai 

dalam hubungan antar individu dan kelompok berdasarkan norma dan tata 

cara yang berlaku. 

10. Memegang janji merupakan sikap dan perilaku untuk melakukan sesuatu 

yang sudah menjadi kesepakatan bersama. 

11. Kerja sama merupakan sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan 

adnya kesadaran dan kemauan untuk bersama-sama saling membantu dan 

saling memberi tanpa pamrih. 

12. Tenggang rasa merupakan sikap dan perilaku seseorang dalam menghargai 

dan menghormati orang lain. 



7 
 

Menurut teori belajar behaviorisme pembelajaran berorientasi pada hasil yang 

dapat diukur dan diamati. Pengulangan dan pelatihan digunakan supaya 

perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan dari 

penerapan teori behavioristik ini adalah terbentuknya suatu perilaku yang 

diinginkan.  Berdasarkan pada teori belajar ini juga guru berperan penting 

karena guru memberikan stimulus untuk menghasilkan respon sebanyak-

banyaknya. Dalam hal ini juga, kurikulum dirancang dengan menyusun 

pengetahuan yang ingin menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan 

suatu keterampilan tertentu. Berdasarkan teori behavioristik, pembelajaran 

adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan (stimulus).  

 

Menurut teori pembelajaran kontruktivisme pembelajaran lebih menekankan 

pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam 

mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberi 

kesempatan pada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa 

sendiri, untuk berfikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih 

kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif. Menurut aliran kontruktivisme menghendaki agar pengetahuan 

dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari 

proses pembelajaran. Dalam penerapan teori konstruktivisme kegiatan belajar 

ditujukan untuk membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya 

berdasarkan pengalaman yang dialami siswa dalam kehidupan.  
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Berdasarkan teori behaviorisme dan kontruktivisme, bahwa dalam proses 

pembelajaran ranah afektif perlu untuk mendapatkan perhatian karena 

berkaitan dengan adanya perubahan sikap dan perilaku baik dan buruk. 

Penentuan baik atau buruk, benar atau salah tentunya berdasarkan norma 

sebagai ukuran. Ranah afektif berhubungan dengan moral dan sikap dapat 

berbentuk tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, 

sopan, toleransi,  menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan 

mengendalikan diri. Hasil pembelajaran yang melibatkan ranah afektif mampu 

menumbuhkan perilaku, motivasi dan berbagai nilai positif yang terpendam 

dalam diri siswa. Oleh karena itu ranah afektif tidak boleh diabaikan dalam 

proses pembelajaran. Kompetensi siswa akan berkembang secara optimal 

tergantung bagaimana guru memposisikan diri dan menempatkan posisi siswa 

dalam pembelajaran. 

 

Salah satu mata pelajaran yang memiliki kecenderungan pada ranah afektif 

adalah PPKn. PPKn sebagai salah satu mata pelajaran pada sekolah menengah 

yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia seutuhnya yang 

mampu berkiprah dalam kehidupan masyarakat modern. Sasaran umum 

pembelajaran IPS adalah menciptakan warga negara yang mampu mengerti 

masyarakatnya dan mampu berpartisipasi aktif dalam proses perubahan dan 

perkembangan masyarakat. Mata pelajaran PPKn mengkaji seperangkat 

peristiwa fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial dan 

kewarganegaraan.  
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Dari hasil pengamatan pembelajaran siswa kelas VII di SMP Negeri 1 

Kelumbayan Barat yang berjumlah 114 siswa dan terdiri dari 52 siswa laki-laki 

dan 62 siswa perempuan dapat dilihat bahwa nilai moralitas siswa terutama 

kejujuran, kesopanan, kedisiplinan, toleransi, dan tanggung jawab masih 

rendah atau kurang baik.  

 

Hal ini terlihat dari siswa yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaraan, 

misalnya mengerjakan tugas dari guru dengan melihat pekerjaan teman, belum 

mau mengakui kesalahan, belum menyampaikan informasi sesuai dengan fakta 

yang ada, masih terdapat siswa yang tidak meminta ijin ketika akan memasuki 

ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain, belum sopan 

dalam berpakaian, sering tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap, 

berkata kotor, kasar dan takabur, hadir di sekolah tidak tepat waktu, kurang 

tertib dalam mengikuti pelajaran, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, 

masih kurang dalam menghormati teman yang berbeda suku, tidak menghargai  

pendapat orang lain, kurang memiliki sikap memaafkan kesalahan orang lain, 

tidak mengerjakan tugas individu dengan baik, tidak melaksanakan piket kelas 

sesuai dengan jadwal, serta tidak mengikuti pelajaran dikelas dengan penuh 

semangat. 

 

Indikator moralitas yang perlu segera ditumbuh kembangkan pada siswa adalah 

kejujuran (masih banyak siswa dalam  mengerjakan tugas dari guru melihat 

pekerjaan teman, siswa belum mau mengakui kesalahan dan dalam 

menyampaikan informasi tidak sesuai dengan fakta), kesopanan (tidak 

meminta ijin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan 
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barang milik orang lain, tidak sopan dalam berpakaian dan berkata kotor, kasar 

dan takabur disekolah), kedisiplinan (tidak hadir di sekolah tepat waktu, tidak  

tertib dalam mengukuti pelajaran serta tidak mengumpulkan tugas tepat 

waktu), toleransi (tidak menghormati teman yang berbeda suku, tidak 

menghargai pendapat dan tidak memaafkan kesalahan orang lain), dan 

tanggung jawab (tidak mengerjakan tugas individu dengan baik, tidak 

melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal dan tidak mengikuti pelajaran 

di sekolah dengan penuh semangat) yang menekankan ranah afektif (perasaan 

dan sikap) tanpa meninggalkan ranah kognitif (berfikir rasional) dan ranah 

skill/psikomotorik (ketrampilan, mengemukakan pendapat dan kerjasama). 

 

Tabel 1. Moralitas siswa kelas VII SMP N 1 Kelumbayan Barat tahun     

pelajaran 2016/2017. 

 

N

o 

Dimensi Harapan Kenyataan 

1 Kejujuran 

adalah perilaku 

dapat 

dipercaya 

dalam 

perkataan, 

tindakan dan 

pekerjaan 

100% Siswa dapat 

menerapkan nilai 

kejujuran di sekolah 

misalnya dengan tidak 

menyontek, 

mengumpulkan tugas 

yang diberikan guru, 

siswa mau mengakui 

kesalahan dan 

menyampaikan informasi 

sesuai dengan fakta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebih dari 53 % Siswa 

belum dapat menerapkan 

nilai kejujuran di sekolah 

masih banyak siswa dalam  

mengerjakan tugas dari 

guru melihat pekerjaan 

teman, siswa belum mau 

mengakui kesalahan dan 

dalam menyampaikan 

informasi tidak sesuai 

dengan fakta. 
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Lanjutan Tabel 1. 

2.  Kesopanan 

adalah sikap 

baik dalam 

pergaulan baik 

dalam 

berbahasa 

maupun 

bertingkah 

laku. 

100% siswa dapat 

menerapkan nilai 

kesopanan di sekolah, 

misalnya dengan 

meminta ijin ketika akan 

memasuki ruangan orang 

lain atau menggunakan 

barang milik orang lain, 

sopan dalam berpakaian 

dan tidak berkata kotor, 

kasar dan takabur 

disekolah. 

Lebih dari 53 % siswa 

belum dapat menerapkan 

nilai kesopanan di sekolah, 

misalnya dengan tidak 

meminta ijin ketika akan 

memasuki ruangan orang 

lain atau menggunakan 

barang milik orang lain, 

tidak sopan dalam 

berpakaian dan berkata 

kotor, kasar dan takabur 

disekolah. 

 

3 Kedisiplinan 

adalah 

tindakan yang 

menunjukkan 

perilaku tertib 

dan patuh pada 

berbagai 

ketentuan dan 

peraturan 

100% siswa dapat 

menerapkan nilai 

kedisiplinan di sekolah, 

misalnya dengan hadir di 

sekolah tepat waktu, 

tertib dalam mengikuti 

pelajaran serta 

mengumpulkan tugas 

tepat waktu. 

Lebih dari 52 % siswa 

belum dapat menerapkan 

nilai kedisiplinan di 

sekolah, misalnya dengan 

tidak hadir di sekolah tepat 

waktu, tidak  tertib dalam 

mengikuti pelajaran serta 

tidak mengumpulkan tugas 

tepat waktu. 

1. 5

4

5 
 
4 

Toleransi 

adalah sikap 

dan  tindakan 

yang 

menghargai 

keberagaman 

latar belakang, 

pandangan dan 

keyakinan. 

100% siswa dapat 

menerapkan nilai-nilai 

toleransi di sekolah, 

misalnya dengan 

menghormati teman yang 

berbeda suku, 

menghargai pendapat dan 

memaafkan kesalahan 

orang lain. 

Lebih dari 52 % siswa 

belum menerapkan nilai-

nilai toleransi di sekolah, 

misalnya dengan tidak 

menghormati teman yang 

berbeda suku, tidak 

menghargai pendapat dan 

tidak memaafkan 

kesalahan orang lain. 

2.  
 
 
5 

Tanggung 

Jawab adalah 

sikap dan 

perilaku 

seseorang 

untuk 

melaksanakan 

tugas dan 

kewajiban.  

100% siswa dapat 

menerapkan rasa 

tanggung jawab sebagai 

siswa di sekolah, 

misalnya dengan 

mengerjakan tugas 

individu dengan baik, 

melaksanakan piket kelas 

sesuai dengan jadwal dan 

mengikuti pelajaran di 

sekolah dengan penuh 

semangat. 

Lebih dari 53 % siswa 

belum menerapkan rasa 

tanggung jawab sebagai 

siswa di sekolah, misalnya 

dengan tidak mengerjakan 

tugas individu dengan 

baik, tidak melaksanakan 

piket kelas sesuai dengan 

jadwal dan tidak 

mengikuti pelajaran di 

sekolah dengan penuh 

semangat 

Sumber : Data guru Bimbingan dan Konseling kelas VII SMP N 1 

Kelumbayan Barat 
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Dari  hasil wawancara, pengamatan dan pengalaman menunjukan bahwa 

masih terdapat sebagian besar siswa bersikap atau berperilaku belum 

mencerminkan nilai moralitas yang baik. Oleh karena itu perlu adanya upaya 

sekolah secara terus menerus dan berkesinambungan dalam menanamkan 

nilai-nilai moralitas kepada siswa. Selama ini guru melakukan pembiasaan-

pembiasan kepada siswa. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal 

perlu mengambil peran dalam pengembangan sisi afektif peserta didik dengan 

melakukan tindakan-tindakan pembiasaan kepada siswa sehingga 

menumbuhkan kesadaran pada diri siswa agar dapat melaksanakan nilai-nilai 

kebaikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan 

pendidikan di sekolah perlu dilakukan pembinaan perilaku pengondisian 

moral (moral conditioning) dan latihan moral (moral training) pada peserta 

didik.  

 

Pengembangan moral siswa merupakan suatu usaha pembinaan moral yang 

bernilai positif atau bernilai lebih sehingga pembinaan moral siswa akan 

menjadi kebiasaan siswa dalam bertindak sesuai dengan dengan etika sosial 

yang baik dalam sebuah lingkungan masyarakat. Pada saat ini, anak-anak 

sedang mengalami kemerosotan moral mendesak para orang tua dan para 

pendidik untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik (kejujuran, kesetiaan, 

tanggung jawab, dan lain-lain) melalui pelajaran di sekolah dan di rumah serta 

melalui kontrol yang tegas terhadap perilaku anak-anak. Selain itu, mengajari 

siswa mengenai perilaku yang tepat secara moral dan menerapkan kontrol 

yang tegas terhadap tindakan mereka dalam rangka menanamkan serangkaian 

moral tertentu hanya memiliki sedikit dampak terhadap mereka. Maka perlu 
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adanya membiasaan membacakan cerita yang mengandung pesan-pesan moral 

sehingga siswa dapat menangkap pesan-pesan moral dibalik cerita yang 

disajikan guru. Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan agar anak-anak 

dapat terhindar dari perbuatan tersebut diatas dengan menanamkan nilai moral 

dalam diri siswa sedini mungkin. Tingkat pelanggaran yang sering terjadi pada 

siswa SMP Negeri 1 kelumbayan Barat dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Data Pelanggaraan siswa Tahun Pelajaran 2016/2017 

No Tindakan 

Pelanggaran 

Kelas Jumlah 

siswa 

Persentase Tindakan 

Sekolah 

1 Mengambil 

milik orang 

lain tanpa 

izin 

VII = 6  

VIII = 3 

IX = 8 

17 siswa 4,83% Diberi 

bimbingan 

dan 

nasehat 

2 Pengabaian 

terhadap 

aturan atau 

norma yang 

berlaku 

disekolah 

VII = 68 

VIII = 79 

IX = 88  

205 siswa 58% Diberi 

bimbingan 

dan 

nasehat 

3 Kematangan 

seksual yang 

terlalu dini 

VII = 2 

VIII = 3 

IX = 3 

8 siswa 2,2% Diberhenti

kan dari 

sekolah 

4 Minum-

minuman 

VII = 3 

VIII = 6 

IX = 6 

15 siswa 4,26 Diberi 

bimbingan 

dan 

nasehat 

5 Tindakan 

curang/ 

mencontek 

VII = 75 

VIII = 64 

IX = 72 

211 siswa 59,9 Diberi 

bimbingan 

dan 

nasehat 

6 Ribut atau 

bertengkar 

dengan 

sesama siswa 

VII = 17 

VIII = 12 

IX = 19 

48 siswa 13,6 Diberi 

bimbingan 

dan 

nasehat 

7 Merokok VII = 13 

VIII = 25 

IX = 38 

76 siswa 21,6 Diberi 

bimbingan 

dan 

nasehat 

Sumber : Data guru Bk kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX tahun 

pelajaran 2016/2017. 
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Dari data diatas dapat dikatakan masih banyaknya siswa yang melakukan 

pelanggaraan-pelanggaran dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. 

Untuk pelanggaraan terhadap peraturan disekolah paling banyak dilakukan 

oleh siswa sehingga perlu adanya upaya sekolah dalam meningkatkan nilai 

moral disekolah pada diri siswa. 

 

Dengan asumsi bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil yang 

memberikan pondasi primer bagi perkembangan anak, maka pola asuh orang 

tua yang diterapkan kepada anak akan sangat berpengaruh pada perkembangan 

jiwa anak, termasuk masalah moralitasnya. Bila pola asuh yang diterapkan 

pada anak baik, maka akan membentuk kepribadian anak yang baik pula. 

Sedangkan bila orang tua salah dalam menerapkan pola asuh akan berdampak 

buruk pada perkembangan moral anak, karena anak akan berprilaku 

menyimpang yang mengarah pada perilaku kenakalan remaja. Oleh karena itu 

perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua untuk 

menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik sehingga perilaku 

menyimpang yang akhir-akhir ini banyak terjadi dapat di hindari.  

 

Selama ini pembelajaran pada mata pelajaran PPKn adalah metode ceramah 

diselingi tanya jawab, pemberian tugas dan diskusi. Pemilihan dan penerapan 

model dalam pembelajaran berpengaruh terhadap iklim kelas. Seringnya 

menggunakan metode ceramah yang tidak diselingi tanya jawab, pemberian 

tugas, dan diskusi yang kurang terarah dalam pembelajaran mengakibatkan 

siswa kurang aktif. Kegiatan yang dilakukan siswa hanya mendengar dan 

kadang-kadang mencatat. Situasi semacam ini, juga akan mempengaruhi pada 
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pembentukan moralitas dan karakter siswa yang tidak berkembang, sehingga 

siswa tidak dapat menumbuhkan sikap kepribadian yang baik. 

 

Guru menyadari bahwa tindakan tersebut mengakibatkan situasi dan kondisi 

yang kurang mendukung untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena 

itu guru dengan cepat merubah strategi dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada siswa. Maksudnya adalah agar siswa lebih perhatian 

terhadap materi yang dijelaskan. Namun demikian, pertanyaan-pertanyaan 

berkaitan dengan materi pembelajaran yang ditanyakan kepada siswa kurang 

direspon siswa dan hasilnya tidak seperti yang diharapkan, hanya sebagian 

kecil siswa yang menjawab, sedangkan siswa yang lain lebih banyak berdiam 

diri. 

 

Dalam menghadapi masalah ini, tentunya sekolah-sekolah menyadari bahwa 

mereka harus mencoba melakukan sesuatu dalam proses memberikan 

pendidikan tentang nilai-nilai. Dalam pelaksanaannya dunia pendidikan harus 

melihat dua hal utama yaitu harapan bahwa tujuan mereka dapat terlaksana 

dengan baik dan rasa percaya bahwa mereka tidaklah sendiri dalam 

pelaksanaan upaya tersebut dan harapan bahwa tujuan mereka dapat terlaksana 

dengan baik muncul dari beberapa contoh sekolah yang telah melaksanakan 

sebuah usaha yang cukup berarti dalam memberikan pendidikan tentang nilai 

dan juga hasilnya.  

 

Peran guru dalam menanamkan moralitas melalui proses pembelajaran yaitu  

dengan cara memasukan nilai moralitas pada materi ajar atau sebagai dampak 

pengiring melalui penggunaan metode atau model pembelajaran yang relevan. 
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Untuk meningkatkan moralitas siswa, salah satu alternatif yang dapat 

dilakukan adalah penerapan model pembelajaran moral reasoning dan value 

clarification teknique dalam pembelajaran PPKn. Diharapkan dengan 

penggunaan model pembelajaran ini dapat meningkatkan moralitas siswa.  

 

Model pembelajaran moral reasoning sangat mudah dan sederhana untuk 

dilaksanakan di semua jenjang pendidikan. Model ini melibatkan siswa dalam 

proses belajar mengajar secara langsung untuk melatih keaktifan siswa dalam 

pembelajaran, melatih siswa berdiskusi, serta pembentukan nilai-nilai karakter 

siswa. Model pembelajaran moral reasoning diterapkan, di samping tujuan 

pembelajaran akan dikuasai siswa juga dapat menumbuhkan serta membentuk 

nilai karakter siswa. Model pembelajaran moral reasoning dikatakan 

pendekatan perkembangan kognitif karena karakteristiknya memberikan 

penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini 

mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan 

dalam membuat keputusan-keputusan moral.  

 

Teknik  Mengklarifikasi Nilai (Value Clarification Technique) merupakan 

suatu model pembelajaran dengan teknik menggali untuk mengklarifikasi 

nilai, yang bertujuan memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan 

kajian bagi pencerahan suatu nilai dan moral untuk memperjelas siswa 

memahami dan merasakan kebenaran serta manfaat dari suatu nilai sehingga 

nilai-nilai tersebut dapat terintegrasi dalam sistem nilai pribadinya.   
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Selain model pembelajaran moral reasoning, model pembelajaran VCT juga 

diduga dapat meningkatkan moralitas siswa. Teknik Klarifikasi Nilai (value 

clarification technique) adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran nilai dan 

moral, yang dikembangkan secara khusus dalam pendidikan nilai dan moral. 

Proses pembelajaran adalah proses dimana hubungan komunikasi antara guru 

dan siswa terjalin dengan baik, namun apabila seorang pendidik tidak dapat 

menempatkan keadaan dalam kegiatan pembelajaran tersebut maka hal itu 

akan sia-sia dengan kata lain peserta didik tidak mengerti akan apa yang 

sedang dipelajari.  

 

Model pembelajaran moral reasoning dan value clarification technique 

mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan 

dalam membuat keputusan-keputusan moral. Tujuan yang ingin dicapai 

dengan menerapkan model pembelajaran moral reasoning  dan value 

clarification technique adalah membantu siswa dalam membuat pertimbangan 

moral yang lebih komplek berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi, serta 

mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasan ketika memilih nilai dan 

posisinya dalam suatu masalah moral.   

 

Berdasarkan pengamatan baik terhadap siswa dan orang tua, sebagian besar 

wali murid menerapkan pola asuh otoriter dan permisif. Pola asuh orang tua 

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap moralitas siswa. Oleh 

karena itu peneliti akan meniliti kearah pola asuh tersebut dan pengaruhnya 

terhadap moralitas siswa. 
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Berdasarkan pemaparan diatas, maka  peneliti tertarik untuk lebih mengetahui    

tentang “Perbandingan Moralitas Siswa Menggunakan Model 

Pembelajaran moral reasoning dengan value clarification technique 

dengan memperhatikan pola asuh orang tua pada mata pelajaran PPKn 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kelumbayan Barat  Kabupaten 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017” yang juga merupakan judul 

dalam penelitian ini. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. pada umumnya guru hanya memperhatikan dan menekankan hasil     

belajar ranah kognitif siswa dari pada ranah afektif. 

2. masih terdapat siswa yang belum dapat menerapkan nilai kejujuran, nilai 

kesopanan, nilai kedisiplinan, nilai toleransi, dan menerapkan rasa 

tanggung jawab dengan baik.  

3. pembelajaran PPKn yang dilakukan belum menerapkan metode atau 

model pembelajaran yang efektif. 

4. guru cenderung masih menggunakan model pembelajaran konvensional 

yang lebih menekankan pembelajaran berpusat pada guru bukan pada 

siswa sehingga keterlibatan siswa dalam pembelajaran dikelas masih 

sangat kurang. 

5. selama ini kepedulian orang tua terhadap perkembangan moralitas siswa 

masih kurang. 
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6. pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap pembentukan moralitas 

anak namun kurang diperhatikan, sehingga perlu ada kerjasama yang baik 

antara pihak sekolah dan orang tua agar terbentuk moralitas siswa. 

7. selama ini pembelajaran PPKn lebih kearah pengetahuan dan belum pada 

penghayatan dan pengamalan.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada 

kajian tentang penggunaan model pembelajaran moral reasoning dan value 

clarification technique dalam  meningkatkan moralitas dengan 

memperhatikan pola asuh orang. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan 

masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat perbedaan moralitas antara siswa yang pembelajarannya  

menggunakan model pembelajaran moral reasoning dan model 

pembelajaran value clarification technique pada pembelajaran PPKn ? 

2. Apakah terdapat perbedaan moralitas antara siswa yang pola asuh orang 

tua nya otoriter dan pola asuh orang tua permisif pada pembelajaran  

PPKn? 

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan pola asuh orang 

tua terhadap moralitas siswa pada pembelajaran PPKn? 
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4. Apakah moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model moral 

reasoning lebih tinggi dibandingkan pembelajaran model value 

clarification technique bagi siswa yang  pola asuh orang tua otoriter pada 

pembelajaran PPKn? 

5. Apakah moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model moral 

reasoning lebih tinggi dibandingkan pembelajaran model value 

clarification technique bagi siswa yang pola asuh orang tua permisif pada 

pembelajaran PPKn? 

6. Apakah moralitas siswa yang pola asuhnya otoriter lebih tinggi 

dibandingkan dengan pola asuhnya permisif apabila menggunakan 

pembelajaran model moral reasoning pada pembelajaran PPKn? 

7. Apakah moralitas siswa yang pola asuhnya otoriter lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang pola asuhnya permisif apabila  menggunakan 

pembelajaran model value clarification technique pada pembelajaran 

PPKn? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui : 

1. perbedaan moralitas antara siswa yang pembelajarannya  menggunakan 

model moral reasoning dan value clarification technique pada 

pembelajaran PPKn. 

2. perbedaan moralitas antara siswa yang pola asuh orang tua nya otoriter dan 

pola asuh orang tua permisif pada pembelajaran  PPKn. 
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3. interaksi antara model pembelajaran dan pola asuh orang tua terhadap 

moralitas siswa pada pembelajaran PPKn. 

4. efektivitas model pembelajaran moral reasoning dan value clarification 

technique dalam meningkatkan moralitas siswa pada siswa yang  pola asuh 

orang tua otoriter pada pembelajaran PPKn. 

5. efektivitas model pembelajaran moral reasoning dan value clarification 

technique dalam meningkatkan moralitas siswa pada siswa yang  pola asuh 

orang tua permisif pada pembelajaran PPKn. 

6. efektivitas pola asuh otoriter dan permisif apabila menggunakan 

pembelajaran model moral reasoning pada pembelajaran PPKn. 

7. efektivitas pola asuh otoriter dan permisif apabila menggunakan 

pembelajaran model value clarification technique pada pembelajaran 

PPKn. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat digunakan dalam 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) khususnya dikelas VII SMP Negeri 1 Kelumbayan 

Barat sehingga akan berimbas pada tercapainya tujuan pembelajaran secara 

optimal. Sedangkan secara khusus dari hasil penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut. 

 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah teori 

pembelajaran PKn yang berkaitan dengan model pembelajaran moral 
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reasoning dan value clarification technique dan pola asuh orang tua serta 

pengaruhnya terhadap moralitas siswa. Lebih lanjut, dengan mengetahui 

pengaruh tersebut diharapkan dapat menunjukkan seberapa besar moralitas 

siswa dapat dipengaruhi oleh penggunaan model moral reasoning dan 

value clarification technique dan pola asuh orang tua. 

2. Kegunaan praktis 

Bagi guru, diharapkan melalui penelitian ini guru mengenal model 

pembelajaran moral reasoning dan value clarification technique sehingga 

mau melakukan inovasi dalam pembelajaran sebagai upaya dalam 

meningkatkan moralitas siswa. Bagi siswa, melalui pnelitian ini 

diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa tentang cara belajar PKn 

dalam upaya meningkatkan motivasi belajar dan moralitas siswa. Bagi 

kepala sekolah, diharapkan dengan penelitian ini kepala sekolah 

memperoleh informasi dalam upaya membna para guru dalam rangka 

meningkatan kualitas pembelajaran PKn dan moralitas siswa. 

 

1.7 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi dalam dua  ruang lingkup yaitu 

ruang lingkup penelitian dan ruang lingkup ilmu.  

 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Obyek penelitian 

1) Pembelajaran moral reasoning dan value clarification technique 

meliputi keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan 
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belajar, keterarahan kegiatan secara maksimal dalam proses kegiatan 

belajar, sehingga membentuk moralitas siswa. 

2) Nilai moralitas meliputi kejujuran, kesopanan, kedisiplinan, 

toleransi, tanggung jawab dan menghormati orang lain.  

3) Pola asuh orang tua meliputi keterlibatan orang tua dalam 

membentuk moralitas siswa. 

b. Subyek penelitian 

1) Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Kelumbayan Barat tahun pelajaran 2016 / 2017 yang berjumlah 114 

siswa dan terdiri dari 62 siswa perempuan dan 52 siswa laki-laki. 

Latar belakang ekonomi siswa SMP Negeri 1 Kelumbayan Barat 

hampir 90% keluarga menengah kebawah dan berada didaerah 

pedesaan. Sebagaian besar orang tua  berkerja sebagai petani dan 

buruh dengan tingkat pendidikan orang tua rata-rata tamat Sekolah 

Dasar. 

2) Tempat penelitian 

Tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Kelumbayan Barat . 

3) Waktu penelitian  

Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat ijin   

penelitian sampai dengan selesainya penelitian.  

 

2.  Ruang lingkup Ilmu kajian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai 

disiplin ilmu-ilmu sosial. Rumusan Ilmu Pengetahuan Sosial 

berdasarkan realitas dan fenomena sosial melalui pendekatan 
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interdisipliner mata pelajaran IPS sebagai program pendidikan 

persekolahan yang dikembangkan atas dasar relevansinya dengan 

kebutuhan, minat, praktis kehidupan keseharian siswa, atau program 

pendidikan yang diorganesasi secara terpadu atau integratif bahan-

bahan dan disiplin ilmu-ilmu sosial atas dasar tema topik yang dekat 

dengan siswa.  

 

Menurut Woolever dan Scot (1990; 10-13) dalam Pendidikan IPS, 

terdapat 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 sosial sebagai transmisi kewarganegaraan. 

2. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pengembang pribadi. 

3. Ilmu pengetahuan sosial sebagai refleksi inquiry. 

4. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial. 

5. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pengambilan keputusan yang 

rasional dan aksi sosial. 

 

Penelitian ini memfokuskan pada perspektif  ilmu pengetahuan 

sosial sebagai transmisi kewarganegaraan, pengembangan pribadi 

dan refleksi inquiry. Dengan adanya pendidikan IPS sebagai 

transmisi kewarganegaraan, pengembangan pribadi dan refleksi 

inquiry diharapkan siswa akan memperoleh pemahaman, 

penghayatan dari cara bagaimana pengetahuan diperoleh melalui 
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metodologi ilmiah, akan mengembangkan sikap ilmiah, dan akan 

memiliki sebuah struktur pengetahuan ilmiah mengenai sikap dan 

kebiasaan manusia.  

 

Pendidikan bukanlah hanya bagaimana mengajarkan ilmu 

pengetahuan kepada siswa, tetapi juga harus mengajarkan tentang 

makna dan nilai-nilai atas ilmu pengetahuan itu untuk kepentingan 

kehidupan siswa kearah yang lebih baik. Untuk jenjang SMP, 

pengorganisasian materi pelajaran IPS menganut pendekatan 

korelasi (correlated), artinya materi pelajaran dikembangkan dan 

disusun mengacu pada beberapa disiplin ilmu secara terbatas 

kemudian dikaitkan dengan aspek kehidupan nyata (factual/real) 

peserta didik sesuai dengan karakteristik usia, tingkat perkembangan 

berpikir, dan kebiasaan bersikap dan berperilaku.  

  

Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan 

manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS 

berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik 

kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya, dan kejiwaannya yakni, 

memanfaatkan sumber daya yang ada dipermukaan bumi, mengatur 

kesejahteraan dan pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya 

dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. 

Secara singkat IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem 

kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya 

atau manusia sebagai anggota masyarakat. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Moralitas 

Kata moral berasal dari kata mores (bahasa latin) yang berarti tata cara dalam 

kehidupan atau adat istiadat. Moral merupakan hal-hal yang berhubungan 

dengan nilai-nilai susila. Moral juga berhubungan dengan larangan dan 

tindakan yang membicarakan salah dan benar. Moral mengacu pada baik 

buruknya manusia sebagai manusia sehingga bidang moral adalah bidang 

kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-

norma moral adalah tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur 

kebaikan seseorang. Sikap moral yang sebenarnya  disebut moralitas. 

Moralitas merupakan sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan 

lahiriah.  

 

Moralitas terjadi apabila orang mengambil sikap yang baik karena ia sadar 

akan kewajiban dan tanggungjawabnya dan bukan karena ia mencari 

keuntungan. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul 

tanpa pamrih. Hanya moralitaslah yang bernilai secara moral (Budiningsih, 

2004: 24-25). Perilaku moral pada dasarnya sesuatu yang tersembunyi dalam 

pikiran seseorang karena tersimpan dalam cara pikirnya. Maka hanya melihat 

tampilan seseorang tidak cukup untuk mengetahui apa yang menjadi 

pertimbangan moral di balik tingkah laku seseorang.  
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Perkembangan tingkat pertimbangan moral dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi tingkat 

perkembangan intelektual, sedangkan faktor eksternal dapat berupa pengaruh 

orang tua, kelompok sebaya dan masyarakat. Perkembangan moral pada 

dasarnya merupakan interaksi, suatu hubungan timbal balik antara anak 

dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara siswa  dengan pendidik 

dan seterusnya. Moral selalu menjadi suatu masalah yang menarik perhatian 

setiap orang dimanapun juga, baik dalam masyarakat yang telah maju 

maupun masyarakat yang masih terbelakang. Antara moral dan manusia tidak 

dapat dipilah-pilah antara satu dengan yang lainnya. Karakter baik dan buruk 

seseorang dapat dilihat dari sikap perilaku atau moral yang dibawa dalam 

pergaulan masyarakat. Pengertian moral menurut Nata (2003: 92-93) adalah 

suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, 

peringai, kehendak, pendapat atau perbuatan secara layak dapat dikatakan 

benar, salah, baik atau buruk.  

  

Menurut Puskur Depdikdas dalam Zuriah (2011: 198) nilai moral dan budi 

pekerti yang diharapkan dimiliki peserta didik sebagai pembentukan 

pribadinya adalah sebagai berikut: 

1. meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dan selalu menaati ajarannya 

2. menaati ajaran agama 

3. memiliki dan mengembangkan sikap toleransi 

4. memiliki rasa menghargai diri sendiri 

5. tumbuhnya disiplin diri 

6. mengembangkan etos kerja dan belajar 

7. memiliki rasa tanggung jawab 

8. memiliki rasa keterbukaan 

9. mampu mengendalikan diri 

10. mampu berfikir positif 

11. mengembangkan potensi diri 
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12. menumbuhkan cinta dan kasih sayang 

13. memiliki kebersamaan dan gotong royong 

14. memiliki rasa kesetiakawanan 

15. saling menghormati 

16. memiliki tata krama dan sopan santun 

17. memiliki rasa malu 

18. menumbuhkan kejujuran 

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa moral adalah tindakan 

dan perbuatan manusia sebagai individu, dimana ia dituntut untuk dapat 

menilai atau memilih mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan, benar atau 

salah dan etis atau tidak etis. Sedangkan moralitas adalah sifat moral dan nilai 

yang berkenaan dengan baik dan buruk. Menurut Fatadal (2007: 134) tujuan 

pendidikan dalam pertimbangan moral adalah mengusahakan perkembangan 

yang optimal bagi setiap individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan moral adalah lingkungan sosial, perkembangan kognitif, 

empati dan konflik kognitif. Tujuan pendidikan moral menurut  (Adisusilo, 

2012: 128) adalah: 

1. membantu peserta didik untuk dapat mengembangkan tingkah laku yang 

secara moral baik dan benar. 

2. membantu peserta didik untuk dapat meningkatkan kemampuan refleksi 

secara otonom, dapat mengendalikan diri, dapat meningkatkan kebebasan 

mental spiritual dan mampu mengkritisi prinsip-prinsip atau aturan-aturan 

yang sedang berlaku. 

3. membantu peserta didik untuk menginternalisasi nilai-nilai moral, norma-

norma dalam rangka menghadapi kehidupan konkritnya. 

4. membantu peserta didik untuk mengadopsi prinsip-prinsip universal 

fundamental, nilai-nilai kehidupan sebagai pijakan untuk pertimbangan 

moral dalam menentukan suatu keputusan. 

5. membantu peserta didik untuk mampu membuat keputusan yang benar, 

bermoral, dan bijaksana. 
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Dari penjabaran diatas, untuk mencapai tujuan pendidikan moral perlu adanya 

usaha-usaha yang dilakukan oleh guru agar tujuan tersebut dapat tercapai. 

salah satunya adalah dengan penggunaan model pembelajaran  yang sesuai 

untuk meningkatkan moral siswa.  

 

Selanjutnya Lewis A. Barbara (2004: 57) mengemukakan adanya 10 pilar 

moral yang terjabar sebagai berikut: 1) peduli, 2) sadar akan hidup 

berkomunitas, 3) mau bekerja sama, 4) adil, 5) rela memaafkan, 6) jujur, 7) 

menjaga hubungan baik, 8) hormat terhadap sesama, 9) bertanggung jawab, 

dan 10) mengutamakan keselamatan.  

 

Dari pendapat diatas, maka untuk mencapai pilar moral tersebut perlu adanya 

komunikasi yang baik antara guru dan orang tua, sehingga orang tua juga 

berperan dalam peningkatan moralitas siswa. Hal ini dikarenakan sebagian 

besar waktu peserta didik dihabiskan di lingkungan keluarga. maka keluarga 

dan lingkungan sangat berperan dalam pembentukan moral siswa. Lebih 

lanjut Megawangi (2005: 95) merangkum berbagai teori dan menuangkannya 

dalam sembilan karakter moral berikut ini: 

1. cinta Tuhan dengan segala ciptaanNya (Love Alloh, trust) 

2. disiplin, kemandiriran dan tanggung jawab (discipline, responsibility 

excellence, self reliance, orderlines)  

3. keterbukaan, kejujuran, amanah dan bijaksana (trust worthiness, 

reliability, and honestly) 

4. hormat dan santun (respect, courtessy) 

5. dermawan suka menolong dan gotong royong (caring 

emphaty,generousity, moderation, coorperetion) 

6. percaya diri dan suka bekerja keras (confidence, creativity, enthusiasm ) 

7. keadilan (justice,fairness) 

8. baik dan rendah hati (kindness ,modesty) 

9. peduli, toleransi, kedamaian dan persatuan (tolerance, flexibility, 

peacefulness ). 
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Pembahasan karakter moral yang bersumberkan pada etika atau filsafat moral 

menekankan unsur utama kepribadian, yaitu kesadaran dan berperannya hati 

nurani dan kebajikan bagi kehidupan yang baik berdasarkan sistem dan 

hukum nilai-nilai moral masyarakat.  Sudah sewajarnya jika para pendidik 

melakukan berbagai usaha dalam melakukan perbaikan-perbaikan 

pelaksanaan pendidikan moral dan budi pekerti untuk mengisi jiwa peserta 

didik dengan perbuatan-perbuatan yang baik.  

 

Dari uraian diatas, maka indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini 

antara lain kejujuran, kesopanan, kedisiplinan, toleransi, dan tanggung jawab. 

Penerapan-penerapan nilai moralitas tersebut dapat dilakukan melalui upaya 

keteladanan, pembiasaan, pengamalan dan pengkondisian lingkungan baik 

dilingkungan sekolah dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan 

model pembelajaran moral reasoning dan VCT maupun pendidikan didalam 

lingkungan keluarga. Peran orang tua juga sangat berpengaruh terhadap 

moralitas siswa. Baik buruk nya moralitas seorang siswa juga akan 

dipengaruhi oleh pola asuh yang dilakukan oleh orang tua. 

 

2.2 Model Pembelajaran  

Joyce and weill (2009: 7) mendiskripsikan model pengajaran sebagai rencana 

atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, mendesain 

materi-materi instruksional, dan memandu proses pengajaran di ruang kelas 

atau di setting yang berbeda. 
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Models of teaching are really models of leraning. As we helps students 

acquire information, ideas, skill, values, ways of thinking, and means of 

expresing themselves, we are also teaching them how to learn. in fact 

the most infortant long term outcome of instruction may be the students 

increased capabilities to learn more easily and effectively in the future, 

both because of the knowledge and skills they have acquired and 

because they have mastered learning processes ( Joyce and 

Wheill,2009: 7) 

 

 

Model-model pengajaran dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu pengajaran. 

Konsep-konsep informasi, cara-cara berpikir, studi nilai-nilai sosial, dan 

sebagainya dengan meminta siswa untuk terlibat aktif dalam tugas-tugas 

kognitif dan sosial tertentu. Sebagian model berpusat pada penyampaian 

guru, sementara sebagian lain berusaha fokus pada respon siswa dalam 

mengerjakan tugas dan posisi-posisi siswa sebagai partner dalam proses 

pembelajaran. 

 

2.2.1 Model  Moral Reasoning 

a. Pengertian Model Moral Reasoning 

Siswa sebagai generasi penerus bangsa perlu dibina secara terus 

menerus. Dengan demikian, diharapkan mereka memiliki 

kemampuan berfikir secara rasional, kritis, dan kreatif, sehingga 

mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan; memiliki 

keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara 

demokratis dan bertanggung jawab; memiliki watak dan 

kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk 

mewujudkan siswa yang dapat berpikir rasional kritis, kreatif, dan 
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memiliki watak yang baik sebagaimana tersebut di atas 

diperlukan pendidikan demokrasi dan pendidikan nilai dan moral.  

 

Ada Lima pendekatan pendidikan nilai yaitu: (1) Pendekatan 

penanaman nilai (inculcation approach), (2) Pendekatan 

perkembangan moral kognitif (cognitive moral development 

approach), (3) Pendekatan analisis nilai (values analysis 

approach), (4) Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification 

approach), dan (5) Pendekatan pembelajaran berbuat (action 

learning approach) Zakaria  (2001: 24).  

 

Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembentukan 

moralitas siswa dan juga pembelajaran semakin efektif, salah 

satunya menggunakan pendekatan atau model perkembangan 

moral kognitif (cognitive moral development approach) yang 

terkenal dengan moral reasoning. Model atau Pendekatan ini 

dikatakan pendekatan perkembangan kognitif karena 

karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan 

perkembangannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk 

berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat 

keputusan-keputusan moral. Perkembangan moral menurut 

pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir 

dalam membuat pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang 

lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi. 
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Tujuan yang ingin dicapai oleh pendekatan ini ada dua hal yang 

utama. Pertama, membantu  siswa dalam membuat pertimbangan 

moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih 

tinggi. Kedua, mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-

alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah 

moral (Superka, 1976; Banks, 1985). 

 

Menurut  Kohlberg (1977) Tahap perkembangan penalaran moral 

sebenarnya telah dipostulatkan pada pemikiran Dewey, yang 

memandang perkembangan moral kedalam tiga tingkatan. Dewey 

membagi perkembangan moral anak menjadi tiga tahap (level) 

sebagai berikut: (1) Tahap "premoral" atau "preconventional". 

Dalam tahap ini tingkah laku seseorang didorong oleh desakan 

yang bersifat fisikal atau sosial; (2) Tahap "conventional". Dalam 

tahap ini seseorang mulai menerima nilai dengan sedikit kritis, 

berdasarkan kepada kriteria kelompoknya. (3) Tahap 

"autonomous". Dalam tahap ini seseorang berbuat atau bertingkah 

laku sesuai dengan akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri, 

tidak sepenuhnya menerima kriteria kelompoknya. Pendekatan 

perkembangan kognitif  Selanjutkan dikembangkan lagi oleh 

Peaget dan Kohlberg (Freankel, 1977; Hersh, et. al. 1982).  

 

Piaget berusaha mendefinisikan tingkat perkembangan moral 

pada anak-anak melalui pengamatan dan wawancara. Dari hasil 

pengamatan terhadap anak-anak ketika bermain, dan jawaban 



34 

 

 

mereka atas pertanyaan mengapa mereka patuh kepada peraturan, 

Piaget sampai pada suatu kesimpulan bahwa perkembangan 

kemampuan kognitif pada anak-anak mempengaruhi 

pertimbangan moral mereka. Kohlberg (1977) juga 

mengembangkan teorinya berdasarkan kepada asumsi-asumsi 

umum tentang teori perkembangan kognitif dari Dewey dan 

Piaget di atas.  

 

Kohlberg mendefinisikan kembali dan mengembangkan teorinya 

menjadi lebih rinci. Lawrence Kohlberg membagi perkembangan 

moral menjadi tiga tingkatan yaitu tingkat pra konvensional, 

konvensional,  dan post konvensional Slavin (2006: 54). Tingkat-

tingkat perkembangan moral menurut Kohlberg dimulai dari 

konsekuensi yang sederhana, yang berupa pengaruh kurang 

menyenangkan dari luar ke atas tingkah laku, sampai kepada 

penghayatan dan kesadaran tentang nilai-nilai kemanusian 

universal. Lebih tinggi tingkat berpikir adalah lebih baik, dan 

otonomi lebih baik daripada heteronomi.  

 

Tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohlberg diperinci 

sebagai berikut: 

1) Pra-konvensional 

Pada tingkatan ini, anak merespon aturan tradisi, label baik-

buruk; benar-salah, dengan menginterprestasi label dalam 

pemahaman hedonistik dan konsekuensi dari tindakan. 

Tingkatan ini juga menunjukkan bahwa individu menghadapi 

masalah moral dari segi kepentingan diri sendiri. Seseorang 

tidak menghiraukan apa yang dirumuskan masyarakat, akan 
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tetapi mementingkan konsekuensi konsekuensi dari 

perbuatannya (hukuman, pujian, penghargaan).  

Anak cenderung menghindari perbuatan yang menimbulkan 

resiko. Tingkatan ini dibagi menjadi dua tahap : 

Tahap 1 : Orientasi pada hukuman dan kepatuhan. Jadi, alasan   

anak pada tahap ini bersifat fisik. Apa yang benar 

adalah bagaimana menghindari hukuman. 

Tahap 2 : Orientasi pada instrumental. Tindakan yang benar 

apakah sudah sesuai atau memenuhi kebutuhan 

seseorang berdasarkan persetujuan. Pada tahap ini 

adil dipandang sebagai sesuatu yang bersifat balas 

budi, saling memberi. 

 

2) Konvensional 
Pada tingkatan ini anak mendekati permasalahan dari segi 

hubungan individu- masyarakat. Seseorang menyadari bahwa 

masyarakat mengharapkan agar ia berbuat sesuai dengan 

norma-norma dalam masyarakat. Perhatian kepada nilai 

keluarga, kelompok atau bangsa diterima sebagai nilai dalam 

dirinya. Terdapat konformitas interpersonal. 

Tahap 3: Orientasi “good boy-nice girl”. Persetujuan antar 

personal. Menjadi orang yang diharapkan , dan 

tingkah laku yang baik adalah menyenangkan atau 

menolong orang lain . Pertimbangannya adalah 

“perhatian” (ia berbuat baik). Motivasi perbuatan 

moral pada tingkatan ini ialah keinginan memenuhi 

apa yang diharapkan orang yang dihargai. Pada diri 

anak telah timbul kesadaran bahwa orang lain 

mengharapkan kelakuan tertentu daripadanya. 

Tahap 4 : Orientasi Kesadaran sosial. Perilaku yang benar 

adalah memenuhi kewajiban (kesadaran imperatif). 

Pada tingkatan ini, anak tidak lagi bertindak 

berdasarkan harapan orang yang dihormati, namun 

apa yang diharapkan oleh masyarakat umum. Dalam 

tingkatan ini hukum tampil sebagai nilai yang 

utama, yang dapat mengatur kehidupan masyarakat. 

 

3) Post-Konvensional 
Ada usaha yang jelas untuk memiliki moral dan prinsip. 

Memandang prinsip sebagai identifikasi dirinya. 

Tahap 5: Orientasi kontrak sosial dan hak-hak individu. 

Tindakan yang benar ditentukan dalam istilah 

kebenaran individu secara umum dan standard 

yang sudah diuji secara kritis dan disetujui oleh 

seluruh masayarakat. Suatu perasaan kesetiaan 

kepada hukum demi kesejahteraan semua orang 

dan hak-haknya. Pada tahap ini memandang 

kelakuan baik dari segi hak dan norma umum yang 
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berlaku bagi individu yang telah diselidiki secara 

kritis dan diterima baik oleh seluruh masyarakat. 

Kewajiban moral dipandang sebagai kontrak sosial. 

Komitmen sosial dan legal dipandang sebagai hasil 

persetujuan bersama dan harus dipatuhi oleh yang 

bersangkutan. 

Tahap 6 : Orientasi prinsip ethis universal. Kebenaran 

ditentukan oleh prinsip ethis di dalam dirinya 

berdasar pada pemahaman logika universal 

(keadilan, kesamaan hak dan kepatutan sebagai 

makluk individu). Seseorang bertindak menurut 

prinsip universal. Seseorang wajib menyelamatkan 

jiwa orang lain (Kohlberg,1971: 86-88). 

 

 

Asumsi-asumsi yang digunakan Kohlberg (1971,1977) dalam 

mengembangkan teorinya sebagai berikut: (a) Bahwa kunci untuk 

dapat memahami tingkah laku moral seseorang adalah dengan 

memahami filsafat moralnya, yakni dengan memahami alasan-

alasan yang melatar belakangi perbuatannya, (b) Tingkat 

perkembangan tersusun sebagai suatu keseluruhan cara berpikir. 

Setiap orang akan konsisten dalam tingkat pertimbangan moralnya, 

(c) Konsep tingkat perkembangan moral menyatakan rangkaian 

urutan perkembangan yang bersifat universal, dalam berbagai 

kondisi kebudayaan. 

 

Sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut, konsep perkembangan 

moral menurut teori Kohlberg memiliki empat ciri utama yaitu : 

1. Pertama, tingkat perkembangan itu terjadi dalam rangkaian 

yang sama pada semua orang. Seseorang tidak pernah 

melompati suatu tingkat. Perkembangannya selalu ke arah 

tingkat yang lebih tinggi.  
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2. Kedua, tingkat perkembangan itu selalu tersusun berurutan 

secara bertingkat. Dengan demikian, seseorang yang membuat 

pertimbangan moral pada tingkat yang lebih tinggi, dengan 

mudah dapat memahami pertimbangan moral tingkat yang 

lebih rendah.  

3. Ketiga, tingkat perkembangan itu terstruktur sebagai suatu 

keseluruhan. Artinya, seseorang konsisten pada tahapan 

pertimbangan moralnya.  

4. Keempat, tingkat perkembangan ini memberi penekanan pada 

struktur pertimbangan moral, bukan pada isi pertimbangannya. 

 

b. Penerapan Moral Reasoning Dalam Pembelajaran 

Pendekatan perkembangan kognitif (moral reasoning) mudah 

digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, karena pendekatan ini 

memberikan penekanan pada aspek perkembangan kemampuan 

berpikir. Oleh karena, pendekatan ini memberikan perhatian 

sepenuhnya kepada isu moral dan penyelesaian masalah yang 

berhubungan dengan pertentangan nilai tertentu dalam masyarakat, 

penggunaan pendekatan ini menjadi menarik. Penggunaannya dapat 

menghidupkan suasana kelas.  

 

Teori Kohlberg dinilai paling konsisten dengan teori ilmiah, peka 

untuk membedakan kemampuan dalam membuat pertimbangan moral, 

mendukung perkembangan moral, dan melebihi berbagai teori lain 

yang berdasarkan kepada hasil penelitian empiris. Proses pengajaran 
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nilai menurut model moral reasoning didasarkan pada dilema moral, 

dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Diskusi itu 

dilaksanakan dengan memberi perhatian kepada tiga kondisi penting. 

Pertama, mendorong siswa menuju tingkat pertimbangan moral yang 

lebih tinggi. Kedua, adanya dilema, baik dilema hipotetikal maupun 

dilema faktual berhubungan dengan nilai dalam kehidupan seharian. 

Ketiga, suasana yang dapat mendukung bagi berlangsungnya diskusi 

dengan baik (Superka, 1976; Banks, 1985).  Menurut Reimer (1983: 

84) terdapat 10 isu moral universal (1). Laws and rules, (2) 

Conscience, (3) Personal roles of affection, (4) Authority, (5) Civil 

rights, (6) Contract, trust, and justice in exchange (7) Punishmen, (8) 

The Value of life , (9) Property rights and values, (10) Truth. 

  

Model pembelajaran Moral Reasoning adalah suatu model 

pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam membuat 

pertimbangan moral yang lebih komplek berdasarkan kepada nilai 

yang lebih tinggi, serta mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-

alasan ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral.  

Langkah-langkah pembelajaran dengan Moral Reasoning adalah 

sebagai berikut : 

a. penyajian dilema moral. Pada tahap ini siswa dihadapkan dengan 

problematik nilai yang bersifat kontradiktif, dari yang sifatnya 

sederhana hingga yang kompleks. Metode penyajiannya dapat 

melalui observasi, membaca koran/majalah, mendengarkan 

sandiwara, melihat film dan sebagainya. 
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b. setelah disajikan problematik dilema moral, dilanjutkan dengan 

pembagian kelompok diskusi. Siswa dibagi ke dalam beberapa 

kelompok kecil untuk mendiskusikan beberapa hasil pengamatan 

terhadap dilema moral tersebut;  

c. membawa hasil diskusi kelompok ke dalam diskusi kelas, dengan 

tujuan untuk klarifikasi nilai, membuat alternatif dan 

konsekuensinya;  

d. setelah siswa berdiskusi secara intensif dan melakukan seleksi nilai 

yang terpilih sesuai dengan alternatif yang diajukan, selanjutnya 

siswa dapat mengorganisasikan nilai-nilai yang terpilih tersebut ke 

dalam dirinya. Untuk mengetahui apakah nilai-nilai tersebut telah 

diorganisasikan siswa ke dalam dirinya dapat diketahui lewat 

pendapat siswa, misalnya melalui karangan-karangannya yang 

disusun setelah diskusi, atau tindakan dari kegiatan diskusi 

tersebut. 

e. guru membimbing  siswa  yang  bertanya  dan  menyimpulkan  

seluruh  proses pembelajaran yang baru saja disampaikan dan 

dipelajari. 

f. guru  membantu  siswa  untuk  melakukan  proses  evaluasi  

terhadap kinerja mereka. 
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Kelebihan Pendekatan Perkembangan Moral Kognitif 

1. Pendekatan perkembangan kognitif mudah digunakan dalam 

proses pendidikan di sekolah, karena pendekatan ini memberikan 

penekanan pada aspek perkembangan kemampuan berpikir. 

2. Karena pendekatan ini memberikan perhatian sepenuhnya kepada 

isu moral dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan 

pertentangan nilai tertentu dalam masyarakat, penggunaan 

pendekatan ini menjadi menarik. 

3. Penggunaannya dapat menghidupkan suasana kelas. 

Kekurangan Pendekatan Perkembangan Moral Kognitif 

1. pendekatan ini menampilkan bias budaya barat. Antara lain 

sangat menjunjung tinggi kebebasan pribadi yang berdasarkan 

filsafat liberal. 

2. pendekatan ini juga tidak mementingkan kriteria benar salah untuk 

suatu perbuatan. Yang dipentingkan adalah alasan yang 

dikemukakan atau pertimbangan moralnya Zakaria (2000: 479-495)  

 

Dengan demikian, menurut peneliti implementasi model moral 

reasoning dapat membantu  siswa agar memiliki moralitas dan 

mengelola emosi yang akhirnya menjadi warga yang baik. Oleh 

karena itu, agar siswa memiliki moralitas dan dapat membuat 

keputusan dengan pertimbangan moral yang lebih tinggi (intelektual 

emosional) guru ataupun siswa harus kreatif dan inovatif untuk 

mencari atau membuat suatu masalah yang dilematis yang  

didiskusikan di dalam kelas. 

 

c. Peran Guru Dalam Pembelajaran Model Moral Reasoning 

Peran guru dalam model moral reasoning sangat strategis terutama 

dalam memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran.  
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Peran guru dalam fase diskusi dengan menggunakan model moral 

reasoning adalah:  

1) memastikan anak didik memahami dilema yang disodorkan  

2) membantu anak didik menghadapi komponen-komponen moral 

yang terdapat dalam permasalahan  

3) mendorong dasar pemikiran anak didik bagi keputusan yang akan 

diambil 

4) mendorong anak didik untuk saling berinteraksi  

( Hersh, 1982; Fraenkel, 1977; Nasution, 1989 ).  

 

 

Berdasarkan  pendekatan  moral  reasoning  Trianto  (2011:56) 

menjelaskan  sintaks model moral reasoning sebagai berikut. 

Tabel 3 :  Sintaks Model Moral Reasoning 

 

Tahap Kegiatan Guru 

 Fase-1 

Pendahuluan 

 

 

 

 

 Mengaitkan pelajaran sekarang 

dengan pelajaran sebelumnya 

memotivasi siswa. 

 Memberikan pertanyaan kepada 

siswa yang mengetahui konsep-

konsep prasyarat yang harus 

dikuasai oleh siswa. 

 Menjelaskan tujuan 

pembelajaran  (kompetensi dan 

indikator). 

 

 

 Fase-2  

Presentasi Materi 

 

 Presentasi  konsep-konsep  yang  

harus  dikuasai  siswa  melalui 

demonstrasi dan bahan bacaan. 

 Presentasi keterampilan proses 

yang dikembangkan.  

 Presentasi  model  dan  cara  

pembelajaran  yang  disesuaikan 

dengan SK dan KD materi Pkn.  

 Mengarahkan  siswa  melalui  

model  pembelajaran  moral 

reasoning  yang diinginkan guru. 
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Lanjutan tabel 3 

 Fase-3 
Membimbing 

 

 Menempatkan siswa kedalam 

kelompok-kelompok belajar.  

 Mengingatkan  cara  siswa  

bekerja  dan  belajar  secara  

kelompok sesuai dengan 

komposisi kelompok.  

 Membagi buku, LKS atau 

sumber belajar. 

 Mengingatkan cara menyusun 

laporan hasil kerja.  

 Memberikan bimbingan 

seperlunya. 

 Mengumpulkan  hasil  kerja  

kelompok  setelah  waktu  yang 

ditentukan. 

 Fase-4 

Mengembangkn 

dengan 

memberikan 

kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan 

dan penerapan 

 

 Mengecek  dan  memberikan  

umpan  balik  terhadap  

pertanyaan  dari siswa. 

 Memberikan  cerita  tentang  

“Dilema  Moral”  sehingga  

siswa  dapat menarik 

kesimpulan dari cerita yang 

diceritakan. 

 Membimbing  siswa  yang  

bertanya  dan  menyimpulkan  

seluruh  proses pembelajaran 

yang baru saja disampaikan dan 

dipelajari memberikan tugas 

rumah. 

 Fase-5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

 Guru  membantu  siswa  untuk  

melakukan  proses  evaluasi  

terhadap kinerja mereka. 

sumber : Trianto ( 2011: 56) 

Dengan demikian, menurut peneliti hal yang harus dilakukan guru 

dalam proses diskusi adalah menyajikan cerita yang mengandung 

dilema. Dalam diskusi siswa didorong untuk menentukan posisi apa 

yang sepatutnya dilakukan serta mengajukan alasan-alasannya. 

Kemudian meminta siswa mendiskusikan tentang alasan-alasan itu 

dengan teman-temannya.  
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Sedangkan, yang harus dilakukan oleh siswa dalam model dilema moral 

adalah memperhatikan atau mencermati cerita dilematis dari kejadian 

masyarakat atau yang dibuat oleh guru, mengindentifasi permasalahan 

dalam dilema moral, aktif dalam mendiskusikan cerita dilematis, 

mengambil keputusan/sikap terhadap cerita dilematis, mengemukakan 

pendapat berkaitan dilema yang disertai alasan dengan pertimbangan 

moral, mendengar tanggapan reaksi atau tanggapan kelompok lainnya 

terhadap pendapat yang baru dikemukakan, mendengarkan dengan teliti 

dan mencoba memahami pendapat yang dikemukakan oleh siswa atau 

kelompok lain, menghormati pendapat teman-teman atau kelompok 

lainnya walau berbeda pendapat.  

 

Aplikasi instrumen penilaian dalam pembelajaran untuk melihat 

peningkatan dan perkembangan moral Kohlberg terdiri atas situasi, 

dimana siswa diberi skor menurut aspek mana yang dominan dalam 

tahapan perkembangan moral ketika memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang ada pada setiap cerita dilema moral. 

 

Menurut teori perkembangan moral suatu pendekatan pendidikan yang 

berhasil dalam menangani perkembangan moral tidak akan 

mengutamakan strategi-strategi tradisional, yaitu memberikan contoh, 

nasehat, ganjaran, dan hukuman, melainkan didasarkan atas implikasi-

implikasi dan sifat-sifat dalam teori perkembangan seperti berikut. 
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1. Perkembangan terjadi langkah demi langkah, artinya tahap-tahap itu 

bersifat varian. 

2. Perkembangan dapat berhenti pada tahap dimanapun. Peranan 

pendidik adalah menciptakan kondisi yang memberikan stimulasi 

supaya setiap individu dapat berkembang secara maksimun, terutama 

dengan menstimulasikan tingkatan-tingkatan penalaran yang lebih 

tinggi. 

3. Seorang individu dapat tertarik oleh penalaran dari suatu tahap diatas 

tahap yang secara dominan mewarnainya. 

4. Perkembangan tidak ditentukan oleh umur. Kecepatan 

perkembangan berbeda-beda. Beberapa anak muda mencapai tahap-

tahap yang lebih tinggi daripada orang-orang yang lebih tua. 

5. Perkembangan kognitif  perlu, tetapi tidak merupakan kondisi yang 

mencukupi untuk perkembangan moral. Kemampuan berpikir 

abstrak adalah esensial untuk mendapatkan alternatif-alternatif 

dalam penalaran moral dan esensial untuk menyusun prioritas dalam 

bermacam-macam nilai. Salah satu sebab mengapa anak-anak 

dibawah umur 12 tahun tidak dapat diharapkan mencapai tahap-

tahap tinggi dalam perkembangan moral adalah karena tahap-tahap 

itu menuntut kemampuan-kemampuan kognitif yang lebih 

sophisticated daripada yang dimiliki oleh anak-anak yang masih 

kecil, teritama kemampuan berpikir abstrak. 

6. Empati juga perlu, tetapi bukan kondisi yang mencukupi untuk 

perkembangan moral (Kohlberg,1971: 448). 

 

 

Secara singkat prinsip-prinsip perkembangan dan pertimbangan moral 

dinyatakan dalam beberapa asumsi dan sifat menurut teori 

perkembangan. Tujuan pendidikan dalam pertimbangan moral adalah 

untuk mengusahakan perkembangan yang optimal bagi setiap individu. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral adalah 

lingkungan sosial, perkembangan kognitif, empati, dan konflik kognitif.  

 

2.5.2 Teknik  Mengklarifikasi Nilai (Value Claification Technique)  

a. Pengertian Value Claification Technique 

Pendidikan kewarganegaraan beresensikan pendidikan nilai, 

sehingga pendidikan kewarganegaraan harus memberikan 

perhatiannya kepada pengembangan nilai, moral dan sikap perilaku 
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peserta didik. Menurut  Sanjaya (2008 : 283) teknik klarifikasi nilai 

dapat diartikan sebagai teknik pembelajaran untuk membentuk 

siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap 

baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses 

menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanan dalam diri siswa.  

 

Melalui penerapan value clarification technique diharapkan siswa 

dapat melihat, memutuskan, mengkomunikasikan, mengungkapkan 

keyakinan, memecahkan masalah serta mempunyai pendirian 

dalam mengambil keputusan sehingga mampu 

menginternalisasikan dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang 

telah dipilih dan diyakini.  

 

Hal ini diperkuat oleh pendapat Sanjaya (2008 : 284), model 

klarifikasi nilai merupakan salah satu teknik pembelajaran yang 

dapat memenuhi tujuan pencapaian pendidikan nilai dan 

merupakan cara bagaimana menanamkan dan menggali nilai-nilai 

tertentu dalam diri siswa. Pada dasarnya value clarification 

technique meliputi proses memperkuat pengalaman belajar nilai 

melalui kesempatan untuk berpikir nilai, merasakan kegunaan dan 

manfaat nilai dan pengalaman mengomunikasikan nilai yang 

dimilikinya serta melaksanakannya dalam kehidupan bersama.  

 

Teknik  Mengklarifikasi Nilai (Value Claification Technique) 

merupakan suatu model pembelajaran dengan teknik menggali 

untuk mengklarifikasi nilai, yang bertujuan memberikan 
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kesempatan pada siswa untuk melakukan kajian bagi pencerahan 

suatu nilai dan moral untuk memperjelas siswa memahami dan 

merasakan kebenaran serta manfaat dari suatu nilai sehingga nilai-

nilai tersebut dapat terintegrasi dalam sistem nilai pribadinya.  

 

Teknik Klarifikasi Nilai (value clarification technique) adalah 

suatu pendekatan dalam pembelajaran nilai dan moral, yang 

dikembangkan secara khusus dalam pendidikan nilai dan moral. 

Model VCT (value clarification technique/teknik pengungkapan 

nilai), yaitu suatu teknik belajar-mengajar yang membina sikap 

atau nilai moral (aspek afektif). VCT dianggap cocok digunakan 

dalam pembelajaran PPKn yang mengutamakan pembinaan aspek 

afektif. Model value clarification technique terdiri dari beberapa 

metode atau teknik pembelajaran. Metode atau teknik pembelajaran 

tersebut adalah motode percontohan, bermain peran, diskusi, 

analisis nilai, metode VCT dengan menggunakan daftar matrik, 

metode VCT dengan wawancara, metode teknik yurisprudensi, 

metode teknik inkuiry nilai dengan pertanyaan acak dan metode 

permainan atau games. 

b. Langkah – Langkah Teknik Mengklarifikasi Nilai 

Teknik klasifikasi nilai adalah pendekatan untuk pendidikan moral 

yang menekankan pada upaya membantu siswa mengklarifikasi 

untuk apa hidup mereka dan apa yang layak dikerjakan dalam 

hidup ini, murid didorong untuk mendefinisikan sendiri nilai dari 

mereka dan memahami nilai diri orang lain. Dengan kata lain 



47 

 

 

pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang memiliki 

tujuan guna mencapai pendidikan nilai moral yang baik. Menurut 

John Jarolimek yang dikutip Sanjaya (2008: 284) menjelaskan 

langkah pembelajaran dengan Value clarification technique (VCT) 

dalam 7 tahap yang dibagi ke dalam 3 tingkat, setiap tahapan 

dijelaskan sebagai berikut. 

1) Kebebasan Memilih 
a) Memilih secara bebas, artinya kesempatan untuk 

menentukan pilihan yang menurutnya baik. Nilai yang 

dipaksakan tidak akan menjadi miliknya secara penuh; 

b) Memilih dari beberapa alternatif. Artinya, untuk 

menentukan pilihan dari beberapa alternatif pilihan secara 

bebas; 

c) Memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan 

konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat pilihannya. 

2) Menghargai 

a) Adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang 

menjadi pilihannya, sehingga nilai tersebut akan menjadi 

bagian dari dirinya;  

b) Menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral 

dalam dirinya di depan umum. Artinya, bila kita menggagap 

nilai itu suatu pilihan, maka kita akan berani dengan penuh 

kesadaran untuk menunjukkannya di depan orang lain. 

3) Berbuat 

a) Kemauan dan kemampuan untuk mencoba 

melaksanakannya  

b) Mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya. 

Artinya, nilai yang menjadi pilihan itu harus tercermin 

dalam kehidupannya sehari-hari. 

 

Langkah-langkah pembelajaran VCT tersebut diatas digunakan 

untuk mencapai tujuan penggunaan model VCT. Tujuan 

penggunaan Value Clarification Technique  antara lain: 

1) mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang 

suatu nilai, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijak 

menentukan target nilai yang akan dicapai. 
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2) menanamkan kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimiliki 

baik tingkatan maupun sifat yang positif maupun yang negatif 

untuk selanjutnya ditanamkan kearah peningkatan dan 

pencapaian tentang nilai.  

3) menanamkan nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang 

regional (logis) dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya 

nilai tersebut akan menjadi milik siswa sebagai proses 

kesadaran moral bukan kewajiban moral. 

4) melatih siswa dalam menerima dan menilai dirinya, menerima 

serta mengambil keputusan terhadap sesuatu persoalan yang 

berhubungan dengan pergaulan dan kehidupan sehari – hari. 

 

c. Langkah-langkah dalam Pembelajaran VCT 

Persiapan yang harus dilakukan guru adalah Pertama, menyusun RPP 

sesuai dengan pokok bahasan. Dalam kesempatan ini diambil contoh 

materi norma dan keadilan. Kedua, menetapkan bagian mana dari 

materi kedisiplinan yang akan disajikan melalui analisis nilai, materi 

dapat dipilah seperti; kedisiplinan dirumah, sekolah maupun di jalan 

raya. Ketiga, menyusun skenario pembelajaran sehingga jelas langkah-

langkah pembelajarannya. Keempat, menyiapkan media stimulus untuk 

VCT seperti cerita, guntingan koran atau memutar video. Kelima, 

menyiapkan lembar kerja yang berisi panduan terperinci bagi siswa 

dalam VCT.  
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Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut. 

a. Guru melontarkan stimulus dengan cara membaca/menampilkan 

cerita atau menampilkan gambar, kegiatan ini dapat dilakukan oleh 

guru sendiri atau meminta bantuan kepada siswa lain.  

b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdialog sendiri atau 

sesama teman sehubungan dengan stimulus tadi. 

c. Melaksanakan dialog terpimpin melalui pertanyaan yang telah 

disusun oleh guru yang berhubungan dengan stimulus tadi, baik 

secara individual maupun berkelompok.  

d. Menentukan argumen atau pendirian melalui pertanyaan guru baik 

secara individual maupun berkelompok. 

e. Pembahasan atau pembuktian argumen.  

f. Pembahasan/pembuktian argumen. Pada tahap ini sudah mulai 

ditanamkan target nilai dan konsep yang sesuai dengan materi. 

g. Penyimpulan yang dapat berupa bagan intisari materi. 

Kesimpulan. 

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam 

mengimplementasikan VCT melalui proses dialog yaitu: 

1) hindari penyampaian pesan melalui proses pemberian nasihat, yaitu 

memberikan pesan-pesan moral yang menurut guru dianggap baik. 

2) jangan memaksa siswa untuk memberi respons tertentu apabila 

memang siswa tidak menghendakinya. 
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3) usahakan dialog dilaksanakan secara bebas dan terbuka, Sehingga 

siswa akan mengungkapkan perasaannya secara jujur dan apa 

adanya. 

4) dialog dilaksanakan kepada individu, bukan kepada kelompok kelas. 

5) hindari respons yang dapat menyebabkan siswa terpojok, Sehingga 

ia menjadi defensif. 

6) tidak mendesak siswa pada pendirian tertentu. 

7) jangan mengorek alasan siswa lebih dalam. 

 

Menurut Djahiri (1985:51-52) langkah – langkah pembelajaran Value 

Clarification Technique antara lain:  

1) penentuan stimulus yang bersifat dilematik,  

2) penyajian stimulus melalui peragaan, membaca, atau menerima 

bantuan siswa untuk memeragakan, yang melahirkan kegiatan yang 

meliputi : pengungkapan masalah, identifikasi fakta yang dimuat 

stimulus, menentukan kesamaan pengertian yang perlu, 

menentukan masalah utama yang akan dipecahkan oleh VCT,  

3) penentuan posisi/pilihan/pendapat melalui penentuan pilihan 

individual, penentuan pilihan kelompok, dan kelas, klasifikasi atas 

pilihan tersebut,  

4) menguji alasan, mencakup kegiatan menerima argumen, penerapan 

kejadian secara analogis, mengkaji akibat-akibat penerapam, 

mengkaji kemungkinan dari kenyataan, 

5) penyimpulan dan pengarahan, 

6) tindak lanjut (follow up) berupa kegiatan perbaikan atau 

pengayaan/uji coba penerapan. 

 

 

 Dengan penggunaan langkah-langkah pembelajaran seperti yang 

tersebut diatas, maka akan mempermudah guru dalam mencapai tujuan 

pembelajaran sehingga moralitas siswa dapat ditingkahkan dengan 

penyajian-penyajian stimulus yang bersifat dilematik. Siswa akan 
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menerima stimulus-stimulus yang disampaikan melalui dilema moral 

yang akhirnya akan menciptakan moralitas siswa yang baik.  

 

d. Metode  Pembelajaran Teknik Klarifikasi Nilai 

1. Diskusi 

Metode ini bertujuan untuk tukar menukar gagasan, pemikiran, 

informasi/ pengalaman diantara peserta, sehingga dicapai 

kesepakatan pokok-pokok pikiran (gagasan, kesimpulan). Untuk 

mencapai kesepakatan tersebut, para peserta dapat saling beradu 

argumentasi untuk meyakinkan peserta lainnya. Kesepakatan 

pikiran inilah yang kemudian ditulis sebagai hasil diskusi. Diskusi 

biasanya digunakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

penerapan berbagai metode lainnya, seperti: penjelasan (ceramah), 

curah pendapat, diskusi kelompok, permainan, dan lain-lain. 

 

2. Curah Pendapat (Brain Storming) 

Metode curah pendapat adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka 

menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, 

pengalaman, dari semua peserta. Berbeda dengan diskusi, dimana 

gagasan dari seseorang dapat ditanggapi (didukung, dilengkapi, 

dikurangi, atau tidak disepakati) oleh peserta lain, pada penggunaan 

metode curah pendapat pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi. 

Tujuan curah pendapat adalah untuk membuat kompilasi 

(kumpulan) pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang 

sama atau berbeda. Hasilnya kemudian dijadikan peta informasi, 
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peta pengalaman, atau peta gagasan (mindmap) untuk menjadi 

pembelajaran bersama. 

 

3. Bermain peran 

Bermain peran pada prinsipnya merupakan metode untuk 

„menghadirkan‟ peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam 

suatu „pertunjukan peran‟ di dalam kelas/pertemuan, yang 

kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta 

memberikan penilaian terhadap . Misalnya: menilai keunggulan 

maupun kelemahan masing-masing peran tersebut, dan kemudian 

memberikan saran/ alternatif pendapat bagi pengembangan peran-

peran tersebut. Metode ini lebih menekankan terhadap masalah 

yang diangkat dalam „pertunjukan‟, dan bukan pada kemampuan 

pemain dalam melakukan permainan peran. 

 

4. Analisis Nilai 

Analisis nilai bersifat rasional maka keputusan yang dilakukan 

adalah berdasarkan logika yang mampu mengeluarkan idea-idea 

yang benar. Hal ini mendorong murid untuk berfikir aktif tentang 

masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan 

moral. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membantu siswa 

dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks 

berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi serta mendorong siswa 

untuk membincangkan alasan-alasannya ketika memilih nilai yang 

betul. Analisis nilai ini merupakan satu cara bagaimana isu-isu 
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dapat dikaji secara jelas dan teratur serta dapat dibincangkan secara 

logika apabila klasifikasi nilai dilakukan. Metode ini melatih siswa 

untuk mengumpulkan dan menimbangkan fakta-fakta yang relevan 

sebelum membuat sesuatu keputusan. Pendekatan ini akan 

melibatkan pelajar secara aktif dalam proses menganalisis nilai 

secara objektif yang berasaskan kepada fakta yang relevan. 

e. Kelebihan dan Kelemahan Penggunaan Teknik Klarifikasi Nilai 

Menurut  Djahiri (1985, 54-55), VCT kelebihan dan kelemahan 

penggunaan teknik klarifikasi nilai adalah sebagai berikut.  

1. Kelebihan 

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. 

 

2. Kelemahan 
a) Apabila Guru tidak memiliki kemampuan melibatkan peserta 

didik dengan keterbukaan, saling pengertian dan penuh 

kehangatan maka siswa akan memunculkan sikap semu atau 

imitasi/palsu. Siswa akan bersikap menjadi siswa yang sangat 

baik, ideal, patuh dan penurut namun hanya bertujuan untuk 

menyenangkan guru atau memperoleh nilai yang baik. 

b) Sistem nilai yang dimiliki dan tertanam guru/dosen, peserta 

didik dan masyarakat yang kurang atau tiak baku dpat 

mengganggu tercapainya target nilai baku yang ingin 

dicapai/nilai etik. 
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c) Sangat dipengaruhi oleh nilai guru/ dosen dalam mengajar 

terutama memerlukan kemampuan/ ketrampilan bertanya tingkat 

tinggi yang mampu mengungkap dan menggali nilai yang ada 

dalam diri peserta didik. 

d) Memerlukan kreativitas guru/ dosen dalam menggunakan media 

yang tersedia dilingkungan terutama yang aktual dan faktual 

sehingga dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.  

 

Kelemahan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran nilai atau 

sikap adalah proses pembelajaran dilakukan secara langsung oleh guru, 

artinya guru menanamkan nilai-nilai yang dianggapnya baik tanpa 

memerhatikan nilai yang sudah tertanam dalam diri siswa. Akibatnya, 

sering terjadi benturan atau konflik dalam diri siswa karena 

ketidakcocokan antara nilai lama yang sudah terbentuk dengan nilai 

baru yang ditanamkan oleh guru. Siswa sering mengalami kesulitan 

dalam menyelaraskan nilai lama dan nilai baru. 

 

2.3 Pola Asuh Orang Tua 

2.3.1 Pengertian Pola Asuh  

Pola asuh adalah tata sikap atau prilaku yang digunakan orang tua 

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

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

berlaku pada masyarakat dalam mendidik dan merawat anak-anaknya. 

Poerwadarminta (2007: 14), menyatakan pola asuh orang tua adalah 

gambaran, tata cara atau perbuatan  yang dilakukan orang tua 

(ibu/bapak atau wali), dalam menjaga, mendidik serta merawat  

anaknya. Disamping lingkungan sosial yang dimiliki oleh seorang 

anak, pola asuh orang tua akan turut menentukan terbentuknya sikap 
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dan watak anak dalam menjalani hidupnya. Pola  asuh  orang  tua  dapat  

pula  merupakan  interaksi  sosial  awal  yang berguna untuk 

mengenalkan anak pada peraturan, norma dan tata nilai yang berlaku 

pada masyarakat disekitar anak (Hermawan, 2005: 62).  

Shochib (2007: 16), pola asuh orang tua dalam membantu anak 

untuk mengembangkan diri adalah upaya orang tua yang 

diaktualisasikan  dalam penataan lingkungan fisik, lingkungan sosial 

internal dan eksternal, pendidikan internal dan eksternal, dialog dengan 

anak- anaknya, suasana psikologis, sosio budaya, prilaku yang 

ditampilkan saat terjadinya pertemuan dengan anak-anak, kontrol 

terhadap prilaku anak-anak, dan menentukan nilai-nilai moral sebagai 

dasar berprilaku dan yang diupayakan kepada anak-anak. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pola asuh orang tua diatas, 

dapat dinyatakan bahwa pola asuh adalah cara atau sikap yang 

dilakukan orang tua dalam mendidik dan merawat anaknya dalam 

membentuk sikap dan watak anak serta mengenalkan norma dan tata 

nilai yang berlaku serta pola pemikiran atau psikologis anak. Oleh 

sebab itu, setiap orang tua diharapkan dapat menerapkan atau cara 

sistem pola asuh yang tepat dalam mendidik, membesarkan dan 

merawat anak-anaknya.  

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

berharga dimata siapapun, khususnya orang tua. Anak adalah 

hubungan perekat di dalam keluarga, sehingga dapat dikatakan 
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anak memiliki nilai yang   tak   terhingga.   Banyak   fenomena   

membuktikan   orang   tua   rela berkorban demi keberhasilan anaknya. 

Tidak jarang ditemukan orang tua yang menghabiskan waktu, sibuk 

bekerja semata-mata hanya untuk kepentingan anak.  

Ditinjau dari sisi psikologis, kebutuhan anak bukan hanya sebatas 

kebutuhan materi semata, anak juga membutuhkan kasih sayang dan 

perhatian dari orang terdekatnya, khususnya orang tua. Realitanya, 

banyak anak yang kurang mendapatkan kebutuhan afeksi (kasih 

sayang), disebabkan orang tua sibuk mencari uang demi untuk 

memperbaiki perekonomian keluarga. Perbedaan prinsip inilah yang 

terakadang membuat dilema dalam hubungan orang tua dan anak 

menjadi semakin lemah, perhatian dan kasih sayang merupakan 

kebutuhan mendasar bagi anak. Lingkungan rumah disamping 

berfungsi sebagai tempat berlindung, juga berfungsi  sebagai  tampat  

untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  seseorang, seperti kebutuhan 

bergaul, kebutuhan rasa aman, kebutuhan mengaktualisasikan diri, dan 

sebagai wahana untuk mengasuh anak hingga dewasa. Dengan kata 

lain, lingkungan keluarga memiliki andil besar dalam perkembangan 

psikologis anak.  

Peran orang tua sangat   dibutuhkan dalam perkembangan psikologis 

anak. Perhatian dan kedekatan   orang   tua   sangat   mempengaruhi   

keberhasilan   anak   dalam mencapai apa yang diinginkan. Orang tua 

merupakan pemberi motivasi terbesar bagi anak sehingga diharapkan 
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orang tua dapat memberikan perhatian  dan  kasih  sayang  sepenuhnya  

kepada  anak. 

2.3.2 Jenis-Jenis Pola Asuh Orang Tua 

Kedekatan  antara orang tua dan anak memiliki makna dan peran yang 

sagat penting dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Oleh karena itu, 

kualitas dan kuantitas pertemuan antar anggota keluarga perlu 

ditingkatkan dengan tujuan untuk membangun keutuhan hubungan 

orang tua dan anak.  Menurut  Baumrind  dalam  (Dariyono,  2004:  

44-47),  pola  asuh  terbagi menjadi   tiga   jenis   yaitu:   otoriter,   

permisif   dan   demokratis. Berikut penjelasan singkat masing-masing 

pola asuh tersebut. 

a. Pola Asuh Otoriter 

Ciri dari pola asuh otoriter adalah menekankan segala aturan orang 

tua harus ditaati oleh anak. Orang tua bertindak semena-mena 

tanpa dapat dikontrol oleh anak. Anak harus menurut dan tidak 

boleh membantah terhadap apa yang diperintah oleh orang tua. 

Sikap demikian ini bisa didasari oleh adanya sikap penolakan pada 

diri anak yang ditunjukkan terhadap perintah orang tua atau 

penerimaan orang tua terhadap sikap atau prilaku anak, namun 

disini orang tua terlalu tinggi memberi tuntutan kepada anaknya 

atau dengan kata lain sangat menekan prilaku serta keinginan anak 

dalam mengikuti kehendaknya pribadi. Pada pola asuh otoriter, 

anak diperlakukan seperti robot, sehingga ia kurang inisiatif, 

merasa takut salah, tidak percaya diri, pencemas, rendah diri dan 
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minder dalam pergaulan. Akan tetapi di sisi lain anak bisa 

memberontak menjadi nakal atau melarikan diri dari kenyataan, 

misalnya dengan menggunakan narkoba.  

 

Ciri-ciri pola asuh otoriter adalah kurang komunikasi, Sangat 

berkuasa, Suka menghukum, Selalu mengatur, Suka memaksa dan 

Bersifat kaku. Berdasarkan ciri-ciri pola asuh otoriter di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pada pola asuh otoriter, orang tua terlalu 

memberi tuntutan pada anak, dan anak tidak diberi kesempatan 

untuk membantah atau mengajukan pilihan lain.  Pola asuh ini 

akan cenderung membentuk anak rendah diri, cemas, kurang 

inisiatif dan minder dalam pergaulan. Namun pada sisi lain anak 

dapat terlihat sebagai anak penurut dan patuh pada orang tua, 

namun kadang- kadang bisa menjadi pemberontak, nakal, dan 

melarikan diri dari kenyataan dengan menggunakan zat-zat 

terlarang. Pola asuh otoriter dapat berlatar belakang penolakan 

terhadap anak, dicirikan oleh adanya tuntutan orang tua yang 

terlalu tinggi dan tidak realistis.  

 

b. Pola Asuh Permisif (Serba Boleh) 

 Pada  sikap  yang  serba  boleh,  anak  dapat  berbuat  sekehendak  

hatinya tanpa ada control dari orang tua. Sikap ini dapat 

disebabkan antara lain karena orang tua terlalu sayang terhadap 

anak, proteksi yang berlebihan, terlalu  memanjakan  anak,  

sehingga  apapun  yang  dilakukan  oleh  anak  akan diterima 
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orang tua. Karena tidak adanya pengarahan dari orang tua maka 

anak   tidak dapat mengerti mana yang sebaiknya dilakukan dan 

mana yang harus ditinggalkan.   

 

Pengaruh pola asuh permisif adalah anak tidak memiliki rasa 

tanggung jawab dan biasanya akan sulit dikendalikan. Anak 

yang diasuh dengan pola ini biasanya sering menentang kehendak 

orang tua dan dalam masyarakat prilakunya menjadi liar, 

dikarenakan orang tua tidak melarang apapun   yang   dilakukan   

anak   atau   bisa   juga   didasari   penerimaan berlebihan   

sehingga   orang   tua   terlalu   memanjakan   anak.   Sebagai 

akibatnya kepercayaan diri anak akan menjadi goyah dan 

cenderung melawan norma-norma dimasyarakat.   

 

Ciri-ciri orang tua berpola asuh permisif adalah Kurang 

membimbing, Kurang kontrol terhadap anak, Tidak pernah 

menghukum ataupun memberi ganjaran pada anak, Anak lebih 

berperan daripada orang tua  dan Memberi kebebasan terhadap 

anak Berkenaan dengan uraian mengenai pola asuh permisif di 

atas, dapat disimpulkan bahwa pada pola asuh permisif, anak 

cenderung dibiarkan. Orang tua tidak melarang apapun yang 

dilakukan oleh anak.  

 

Pola asuh permisif ini akan membentuk anak yang cenderung 

semaunya sendiri  dan suka melawan norma-norma dimasyarakat 

dan sulit dikendalikan. Pola asuh permisif biasanya dilakukan 



60 

 

 

dengan memanjakan anak, anak tidak  diberi  tuntutan dan  

tanggung  jawab,  kalaupun  ada tuntutan dari orang tua 

standarnya sangat rendah. Segala  keinginan  anak  disetujui  orang  

tua.  Pola  ini  berlatar belakang penerimaan terhadap anak. Selain 

itu pola asuh permisif juga dilakukan dengan mengabaikan anak. 

Dicirikan dengan tidak adanya perhatian orang tua terhadap anak 

dan tidak juga ada hukuman. Pola ini berlatar belakang penolakan 

terhadap anak. 

 

c. Pola Asuh Demokratis 

Pada pola asuh ini kedudukan orang tua dengan anak dianggap 

sejajar. Suatu  keputusan  diambil  bersama  dengan  

mempertimbangkan  kedua belah pihak. Dalam hal ini diberi 

kebebasan yang bertanggung jawab, artinya apa yang dilakukan 

anak tetap akan harus dibawah pengawasan orang tua dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara moral. Orang tua dan anak tidak 

dapat berbuat semena-mena. Anak diberikan kepercayaan dan 

dilatih untuk bertanggung jawab atas segala tindakannya.  

 

Pengaruh  pola  asuh  demokratis  adalah  anak  akan  menjadi  

seorang individu yang mempercayai orang lain, tidak takut untuk 

berinisiatif, tidak takut akan membuat kesalahan. Dengan 

demikian rasa percaya diri pada anak  akan  menjadi  berkembang 

dengan  baik,  dan  anak  memiliki  rasa tanggung  jawab  terhadap  

tindakan-tindakannya serta jujur. Dalam  kenyataannya,  pola  
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asuh  tersebut  di  atas  tidak  diterapkan secara kaku, artinya 

orang tua tidak menerapkan salah satu pola  asuh tersebut 

secara terus menerus tetapi pola asuh tersebut diterapkan secara 

fleksibel, luwes dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang 

berlangsung saat itu.  

 

Pola asuh yang demikian disebut sebagai pola asuh yang 

situasional. Pola asuh demokratis dicirikan oleh adanya hubungan 

timbal balik orang tua-anak dan saling pengertian antar 

keduanya.Orang tua dan anak memiliki hak yang sama dalam 

pengambilan keputusan. Pola ini berlatar belakang penerimaan 

terhadap anak.  Orang tua akan menggunakan suatu pola asuh 

yang di anggap sesuai     dan tepat untuk diterapkan kepada anak-

anak mereka. Keadaan tiap keluarga berbeda-beda, sehingga 

akan membawa pengaruh yang berbeda-beda pula terhadap 

pendidikan anak-anaknya. 

 

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa orang tua sebagai pengasuh 

dan pembimbing dalam keluarga sangat berperan dalam 

meletakkan dasar-dasar perilaku bagi anak-anaknya. Sikap, 

perilaku, dan kebiasaan orang tua sehari-hari akan  dilihat,  dinilai,  

dan  ditiru  oleh  anak-anaknya  yang  kemudian  semua  itu secara 

sadar atau tidak sadar akan diresapi dan menjadi kebiasaan pula 

bagi anak- anaknya. Hal demikian disebabkan karena anak 

mengidentifikasikan diri dengan orang lain. Walaupun tidak dapat 
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disangkal bahwa faktor lingkungan juga berpengaruh   sangat   

besar   terhadap   perkembangan   tingkah   laku   individu 

khususnya masa kanak-kanak sampai remaja, sebab pada masa itu 

mereka mulai berpikir kritis.Terdapat beberapa  faktor yang 

dianggap dapat mempengaruhi orang tua dalam menerapkan suatu 

pola asuh.  Menurut Edwards (2006) faktor yang mempengaruhi 

pola asuh anak adalah: 

1) Pendidikan orang tua 

Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam pengasuhan anak 

akan mempengaruhi persiapan mereka menjalankan 

pengasuhan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan 

antara lain: terlibat aktif dalam setiap pendidikan anak, 

mengamati segala sesuatu dengan berorientasi pada masalah 

anak, selalu berupaya menyediakan waktu   untuk   anak-anak   

dan   menilai   perkembangan   fungsi keluarga dan 

kepercayaan anak.  

 

Hasil riset dari Thomson (Edwards, 2006) menunjukkan 

bahwa pendidikan diartikan sebagai pengaruh lingkungan atas 

individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap 

atau permanen di dalam kebiasaan tingkah laku, pikiran dan 

sikap. Orang tua yang sudah mempunyai pengalaman 

sebelumnya dalam mengasuh anak akan lebih siap 
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menjalankan peran asuh, selain itu orang tua akan lebih 

mampu mengamati tanda-tanda pertumbuhan dan 

perkembangan yang normal. 

2) Lingkungan 

Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, 

maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai 

pola-pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap 

anaknya. 

3) Budaya 

Sering  kali  orang  tua  mengikuti  cara  dan   kebiasaan   

yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengasuh anak. 

Karena pola- pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik 

anak kearah kematangan. Dalam pengasuhan anak orang tua 

memiliki metode pola asuh karena orang tua menginginkan 

anaknya yang mempunyi kepribadian yang baik dan dapat 

diandalkan orang tua. Dalam pola asuh ada beberapa fungsi 

dari pengasuhan itu sendiri, menurut  G. Tembong (2003: 25) 

ada lima fungsi dari pengasuhan yaitu: 

a. pembentukan kepribadian yang baik, kuat dan . tangguh. 

b. pembentukan karakter anak. 

c. agar anak memiliki budi pekerti yang baik. 

d. melahirkan anak yang berkualitas tidak tergantung 

dengan orang tua dan juga orang lain. 

e. dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan taat pada 

peraturan adat yang berlaku di masyarakat. 
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Dari lima fungsi pola pengasuhan dapat disimpulkan bahwa 

secara tidak langsung pola pengasuhan anak sangat 

berhubungan dengan kepribadian anak karena proses 

pengasuhan dimana bayi akan mendasari kepribadian anak 

dimasa kanak-kanak akan mendasari kepribadian dimasa 

remajanya dan seterusnya.  

 

Dengan   demikian   tampaklah   bahwa   kepribadian 

seseorang dimasa dewasa tidak dapat dipisahkan begitu saja, 

dari proses pengasuhan diri fase sebelumnya. Selain itu dalam 

pengasuhan anak langsung terbentuknya karakter anak yang 

baik maupun tidak baik. Untuk membentuk moralitas anak 

yang baik, maka diperlukan adanya pola asuh yang baik 

sehingga akan tercipta generasi muda yang menjadi harapan 

bangsa. Banyaknya kasus-kasus kenakalan remaja akhir-akhir 

ini hendaknya dijadikan salah satu acuan dan antisipasi dari 

orang tua sehingga anak tidak terjerumus pada pergaulan yang 

negatif.  

 

Menurut Lickona ( 2012: 48) Keluarga sangatlah berpengaruh 

sebagai media sosialisasi terbaik dalam pendidikan moral bagi 

anak-anak. Akan tetapi saat ini peran keluarga tersebut sangatlah 

berubah. Secara umum orang-orang memandang bahwa keluarga 

merupakan sumber pendidikan moral yang paling utama bagi anak-

anak.  
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Orang tua adalah guru pertama mereka dalam pendidikan moral. 

mereka jugalah yang memberikan pengaruh paling lama terhadap 

perkembangan moral anak-anak. Disekolah para guru pengajar 

akan berubah setiap tahunnya, tetapi diluar sekolah anak-anak 

tentunya memiliki sedikitnya satu orang tua yang memberikan 

bimbingan dan membesarkan mereka selama bertahun-tahun. 

Hubungan antara dan anak pun dipenuhi dengan berbagai 

perbedaan khusus dalam hal emosi yang menyebabkan anak-anak 

merasakan dicintai dan dihargai atau tidak dicintai dan 

dikesampingkan.  

 

Para orang tua berada dalam posisi yang mengharuskan mereka 

untuk mengajarkan nilai sebagai bagian dari sebuah pandangan 

tentang dunia yang lebih besar yang menawarkan sebuah 

pandangan tentang arti kehidupan dan alasan-alasan utama sebagai 

pengantar sebuah kehidupan yang bermoral.  

 

Para orang tua yang memberikan pendidikan moral dengan efektif 

berdasarkan indikasi penelitian adalah mereka yang autoritatif 

membimbing anak-anak untuk patuh pada mereka. Namun juga 

memberikan alasan yang jelas mengenai apa yang orang tua 

inginkan dari anak-anaknya sehingga anak-anak dapat meresapi 

logika dari tindakan yang bermoral dan melakukan tindakan yang 

bertanggung jawab berdasarkan inisiatif mereka sendiri. Sebaliknya 

bagi orang tua yang permisif maupun orang tua yang authoritarian 
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menunjukkan hasil yang sama yaitu keduanya tidak memberikan 

dampak yang baik bagi anak-anak disegala usia dalam 

meningkatkan sikap pengendalian diri dan memunculkan anak-

anak yang memiliki tanggung jawab secara sisial.  

 

Pada akhirnya kualitas pengasuhan orang tua merupakan dasar 

pengukuran yang digunakan ketika seorang anak terlibat dalam 

masalah hukum. Meskipun mereka membesarkan anak-anak 

mereka dalam keadaan terbatas, anak-anak tetap menjadi perioritas 

utama. Ketika anak-anak tidak memiliki hubungan dekat dengan 

orang tua mereka dan tidak mengenal nilai-nilai yang berlaku 

dalam keluarga, mereka akan menjadi lebih lemah dalam 

menghadapi tekanan dari teman-temannya. Pada akhirnya banyak 

anak-anak yang mengambil langkah sendiri tanpa bimbingan yang 

membahayakan kehidupan mereka. Kebingungan tentang nilai 

yang mereka miliki tampak seperti akibat dari sikap abai yang 

dilakukan oleh orang tua mereka, sikap yang terlalu khawatir jika 

anak-anak mereka tidak mau menerima masukan atau kontrol dari 

orang tua. Banyak orang tua yang menghilangkan pelayanan 

mereka dalam mendidik anak-anak yang menjadi tanggung jawab 

mereka.  

 

Perubahan yang terjadi didalam keluarga mempengaruhi beban 

sekolah sebagai media pendidikan moral. Tentu saja sekolah harus 

bekerja lebih keras dalam menyikapi hal tersebut. Meskipun 
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sekolah mampu meningkatkan pemahaman awal para siswanya 

ketika mereka berada disekolah, kemudian bukti-bukti yang ada 

menunjukkan bahwa sekolah mampu melaksanakan hal tersebut. 

Sikap baik yang  dimiliki anak-anak tersebut perlahan akan hilang 

jika nilai-nilai yang telah diajarkan disekolah tersebut tidak 

mendapatkan dukungan dari lingkungan rumah. dengan alasan 

tersebut, sekolah dan orang tua haruslah seiring dalam menyikapi 

masalah yang muncul. Dengan adanya kerjasama antara kedua 

pihak, kekuatan yang sesungguhnya dapat dimunculkan untuk 

meningkatkan nilai moral sebagai manusia.  

 

Menurut Lickona (2012: 84) Komponen karakter yang baik antara 

lain: 

a) Pengetahuan Moral 

1. Kesadaran Moral 

2. Mengetahui nilai Moral 

3. Penentuan Perspektif 

4. Pemikiran Moral 

5. Pengambilan keputusan 

6. Pengetahuan pribadi 

b) Perasaan Moral. 

1. Hati Nurani 

2. Harga diri. 

3. Empati 

4. Mencintai hal yang baik.  

5. Kendali diri 

6. Kerendahan hati 

c) Tindakan Moral 

1. Kompetensi 

2. Keinginan 

3. Kebiasaan 
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Untuk meningkatkan peran sekolah dalam upaya 

menumbuhkembangkan moralitas, ada banyak hal yang perlu 

dilakukan, antara lain melakukan komunikasi dan kerja sama antara 

guru dan wali murid untuk bersama-sama membangun budaya 

moral yang baik ketika ada di sekolah maupun di lingkungan 

tempat tinggal, merangsang jiwa anak didik untuk berbuat baik dan 

meninggalkan yang jelek dengan memberikan contoh-contoh 

tindakan dari guru kepada anak didiknya sebagaimana semboyan 

tut wuri handayani, mengupas lebih dalam tentang bahaya-bahaya 

atau akibat-akibat buruk dari perbuatan-perbuatan tercela, 

menyampaikan kepada siswa tentang manfaat-manfaat yang akan 

kita nikmati bila melakukan hal-hal positif di tengah masyarakat 

dengan bukti-bukti yang mudah diterima pikiran mereka, dan lain-

lain. 

 

Demikian juga siswa yang bermoral baik supaya diberi pujian dan 

sanjungan atau penghargaan (tidak harus berupa materi) agar 

mereka lebih termotivasi berbuat kebaikan lagi. Bila mendapati 

siswa yang menyendiri, termenung, kurang respons dengan 

pelajaran, pandangannya kosong, atau hal-hal lain yang di luar 

kebiasaannya, guru perlu melakukan pendampingan agar tidak 

menjurus pada hal-hal negatif. 
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2.4 Belajar dan Pembelajaran 

2.4.1 Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan 

manusia. Belajar menjadi ciri khas manusia yang sekaligus 

membedakannya dengan makhluk lain. Belajar dapat dilakukan 

manusia baik secara formal maupun non formal dan berlangsung dalam 

kehidupan sehari-hari sejak manusia dilahirkan hingga meninggal. 

Belajar adalah proses perubahan dalam kepribadian manusia. Perubahan 

tersebut tampak dalam bentuk peningkatan percakapan, pengetahuan, 

sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan 

kemampuan Hakim (2005: 1).  

 

Belajar bukan hanya menghafal atau mengingat tetapi suatu proses yang 

di tandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan 

sebagai hasil proses belajar dapat  ditunjukan dalam beberapa bentuk 

seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah 

lakunya, keterampilannya, kecakapannya, kemampuannya, daya 

reaksinya, daya penerimaannya dan beberapa aspek yang ada pada 

individu. Belajar adalah suatu proses  peserta didik yang harus aktif, 

guru hanya berperan sebagai fasilitator. Guru hanyalah merangsang 

keaktifan dengan jalan menyajikan bahan pelajaran, sedangkan yang 

mengolah dan mencerna adalah peserta didik itu sendiri sesuai dengan 

kemauan, kemampuan, bakat, dan latar belakang masing-masing 

individu Budiningsih (2004: 10).  
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Peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang diperlihatkan 

dalam bentuk bertambahnya kualitas dan kuantitas kemampuan orang 

itu di dalam berbagai bidang. Meskipun seseorang mempunyai tujuan 

tertentu dalam belajar serta telah memilih sikap yang tepat untuk 

merealisir tujuan itu, akan tetapi tindakan-tindakan untuk mencapai 

tujuan itu sangat di pengaruhi dengan situasi belajar. Setiap situasi 

dimana dan kapan saja memberikan kesempatan belajar kepada 

seseorang. Perwujudan tingkah laku belajar biasanya lebih sering 

tampak dalam beberapa perubahan antara lain kecakapan, keterampilan, 

pengamatan, berfikir asosiatif dengan daya ingat, berfikir rasional, 

sikap, inhibisi, apresiasi, dan tingkah laku afektif.  

 

Beberapa prinsip belajar yang perlu diperhatikan adalah (1) belajar 

harus berorientasi pada tujuan yang jelas, (2) proses belajar akan terjadi 

apabila seorang dihadapkan pada situasi problematis. (3) belajar dengan 

pengertian  akan lebih bermakna dari pada belajar dengan hafalan, (4) 

belajar merupakan proses kontinu, (5) belajar memerlukan kemampuan 

yang kuat, (6) keberhasilan ditentukan oleh banyak faktor, (7) belajar 

memerlukan metode yang tepat, (8) belajar memerlukan kesesuaian 

antara guru dan murid, dan (9) belajar memerlukan kemampuan dalam 

menangkap intisari pelajaran itu sendiri Hakim (2005: 2). 
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2.4.2 Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan inti dari kegiatan belajar. Pembelajaran di 

lukiskan sebagai  “ upaya orang yang bertujuan membantu orang 

belajar” artinya, pembelajaran bukan sekedar mengajar, sebab titik 

beratnya adalah pada semua kejadian yang bisa berpengaruh secara 

langsung pada belajar. Menurut UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003:  

 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan  

pendidik dan  sumber  belajar  pada  suatu  lingkungan belajar.  

Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru 

untuk mengembangkan kreatifitas berfikir yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir siswa serta dapat 

meningkatkan kemampuan mengkontruksi pengetahuan baru 

sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 

materi pembelajaran. 

 

 

Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu 

proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, 

disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses belajar siswa bersifat internal. Pembelajaran adalah 

suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan 

profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Jadi 

pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja memodifikasi 

berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan yang 

tercapainya tujuan kurikulum. Pembelajaran dilukiskan sebagai “upaya 

orang yang bertujuan membantu orang belajar” artinya, pembelajaran 

bukan sekedar mengajar, sebab titik beratnya ialah pada semua kejadian 

yang bisa berpengaruh secara langsung pada belajar.  
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Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dan intruksional 

untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar Mudjiono (1996: 297). Manusia yang 

terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri dari siswa, guru, serta tenaga 

lainnya seperti tenaga administrasi dan laboratorium. Material meliputi 

buku-buku, papan tulis dan penghapus, fotografi, slide dan film, audio 

dan video. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, 

perlengkapan audio visual, dan komputer. Prosedur meliputi jadwal dan 

metode penyampaian informasi, praktik, belajar dan ujian. 

Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut 

keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta 

didik sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam hal ini, guru 

harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat ketika 

peserta didik belum dapat membentuk kompetensi dasar, apakah 

kegiatan pembelajaran dihentikan, diubah metodenya, atau mengulang 

dulu pembelajaran yang lalu. Pembelajaran juga merupakan suatu 

proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan (UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas, pasal 1 butir 20). 

Pembelajaran juga diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan 

belajar yang dilakukan oleh siswa dan guru untuk mencapai 

suatu tujuan. Bukan sekedar bentuk kegiatan pemindahan 

pengetahuan dari guru kepada siswa, melainkan suatu kegiatan 

yang memungkinkan siswa membangun sendiri 

pengetahuannya. Pembelajaran adalah membentuk seseorang 

berfikir secara benar dengan membiarkannya berfikir secara 

sendiri  
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Dengan demikian pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja 

melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki 

guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Jadi pembelajaran adalah suatu 

aktivitas yang dengan sengaja memodifikasi berbagai kondisi yang 

diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan yang tercapainya tujuan 

kurikulum. Pembelajaran dilukiskan sebagai “ upaya orang yang 

bertujuan membantu orang belajar” artinya, pembelajaran bukan 

sekedar mengajar, sebab titik beratnya ialah pada semua kejadian yang 

bisa berpengaruh secara langsung pada belajar. Pengertian 

pembelajaran secara khusus diuraikan sebagai berikut: 

a. kontruktivistik, pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu 

tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. 

b. behavioristik, Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah 

laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan(stimulus). 

c. kognitif, Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan 

pada siswa untuk berfikir agar dapat mengenal dan memahami. 

d. Gestalt, Pembelajaran adalah usaha guru untuk memberikan materi 

pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa lebih mudah 

mengorganesasikannya (mengaturnya) menjadi suatu pola gestalt 

(pola bermakna). 

e. humanistik, Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada 

siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya 

sesuai dengan minat dan kemampuannya. (Darsono Max, 2000: 24) 

 

 

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa pembelajaran merupakan 

suatu proses interaksi antara peserta didik, dengan pendidikan (yang 

memberikan pelayanan dan menciptakan suasana belajar) serta sumber 

belajar dalam lingkungan yang memungkinkan siswa berfikir secara 

benar, dalam membangun sendiri pengetahuannya. Pembelajaran 

merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut keaktifan guru dalam 
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menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat. 

 

2.5 Teori Belajar 

2.5.1 Teori belajar Behaviorisme 

Behaviorisme adalah suatu studi tentang kelakuan manusia. Timbulnya 

aliran ini disebabkan rasa tidak puas terhadap teori psikologi daya dan 

teori mental state. Sebabnya ialah karena aliran-aliran terdahulu 

menekankan pada segi kesadaran saja.  

Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri sekaligus penganut 

behavioristik antara lain adalah Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, dan 

Skinner. 

Menurut Guthrie bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah, 

tingkah laku baik dapat diubah menjadi buruk dan sebaliknya, 

tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. Sedangkan 

menurut Watson ia menyimpulkan bahwa pengubahan tingkah 

laku dapat dilakukan melalui latihan/membiasakan mereaksi 

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

Teori behaviorisme ini menggambarkan bahwa belajar merupakan 

pemberian stimulus-stimulus dan kemudian akan menimbulkan 

perubahan yaitu tingkah laku, baik itu berubah menjadi baik maupun 

berubah menjadi buruk yang didasari pada kebiasaan. 

Terdapat enam konsep pada teori Skinner, yaitu sebagai berikut. 

1. Penguatan positif dan negatif, 

2. Shapping,proses pembentukan tingkah laku yang makin mendekati 

tingkah laku yang diharapkan, 

3. Pendekatan suksesif, proses pembentukan tingkah laku yang 

menggunakan penguatan pada saat yang tepat, hingga respons pun 

sesuai dengan yang diisyaratkan, 
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4. Extinction, proses penghentian kegiatan sebagai akibat dari 

ditiadakannya penguatan. 

5. Chaining of respone, respons dan stimulus yang berangkaian satu 

sama lain jadwal penguatan, variasi pemberian penguatan: rasio 

tetap dan bervariasi, internal tetap dan bervariasi (Huda, 2004:28). 

 

Teori belajar behaviorisme adalah suatu proses belajar dengan stimulus 

dan respon lebih mengutamakan suatu unsur-unsur kecil, yang bersifat 

umum, bersifat mekanistis, peranan lingkungan dapat mempengaruhi 

suatu proses belajar. Jadi, karakteristik esensial dari pendekatan 

behaviorisme terhadap belajar adalah pemahaman terhadap kejadian-

kejadian di lingkungan untuk memprediksi perilaku seseorang, bukan 

pikiran, perasaan, ataupun kejadian internal lain dalam diri orang 

tersebut. Teori belajar ini pembelajaran berorientasi pada hasil yang 

dapat diukur dan diamati. Pengulangan dan pelatihan digunakan supaya 

perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan.  

Hasil yang diharapkan dari penerapan teori behavioristik ini adalah 

terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan.  Pada teori belajar ini juga 

guru berperan penting karena guru memberikan stimulus untuk 

menghasilkan respon sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini juga, 

kurikulum dirancang dengan menyusun pengetahuan yang ingin 

menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu keterampilan 

tertentu. 

Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang 

berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan 

dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini 
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menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil 

belajar. Berdasarkan teori behavioristik, Pembelajaran adalah usaha 

guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan (stimulus).  

Dengan menerapkan langkah-langkah dari model pembelajaran moral 

reasoning dan VCT dengan pemberian stimulus kepada siswa akan 

terbentuk tingkah laku dan moralitas yang baik. Stimulus yang 

diberikan dapat dilakukan dengan pemberian dilema moral sehingga 

siswa dengan sendirinya dapat melakukan penalaran moral. Dalam teori 

ini, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan 

respons. Seseorang dianggap telah belajar apabila yang bersangkutan 

telah menunjukkan prilakunya. 

2.5.2 Teori belajar Kontruktivisme 

Pembelajaran kontruktivisme adalah pembelajaran yang lebih 

menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan 

serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses 

belajarnya pun memberi kesempatan pada siswa untuk 

mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berfikir 

tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan 

imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.  

Para ilmuwan yang mendukung pada teori kontruktivistik adalah 

Graselfeld, Bettencourt, Matthews, Piaget, Driver dan Oldham. Piaget 

(Siregar , 2010: 39), mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan 
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ciptaan manusia yang dikontruksikan dari pengalamannya, proses 

pengalaman berjalan secara terus menerus dan setiap kali terjadi 

rekontruksi karena adanya pemahaman yang baru. 

Teori konstruktivisme sendiri menurut Piaget adalah pemahaman 

belajar sebagai suatu proses pembentukan konstruksi 

pengetahuan oleh si pelajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam 

diri seseorang yang sedang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat 

dipindahkan begitu saja dari otak seorang guru kedapa orang 

lain. Berdasarkan teori ini, pengetahuan tidak dapat dipindahkan 

begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa (Siregar, 2010: 39). 

 

Siregar (2010: 41), mengungkapkan peranan guru pada pendekatan 

konstruktivisme ini lebih sebagai mediator dan fasilitator bagi siswa, 

yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini. 

a) Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa 

bertanggung jawab, mengajar atau berceramah bukanlah tugas 

utama seorang guru; 

b) Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang 

merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka untuk 

mengekspresikan gagasannya. Guru perlu menyemangati siswa dan 

menyediakan pengalaman konflik. 
c) Memonitor, mengevaluasi dan menunjukan apakah pemikiran 

siswa berjalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan 

apakah pengetahuan siswa dapat diberlakukan untuk menghadapi 

persoalan baru yang berkaitan. 
 
 

Dasar aliran konstruktivisme berdasarkan pendapat Siregar diatas dapat 

diketahui bahwa aliran tersebut menghendaki agar pengetahuan 

dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama 

dari proses pembelajaran. Dalam penerapan teori konstruktivisme 

kegiatan belajar ditujukan untuk membantu siswa dalam 

mengkonstruksi pengetahuannya berdasarkan pengalaman yang dialami 

siswa dalam kehidupan.  



78 

 

 

Dengan diterapkannya teori konstruktivisme dalam pembelajaran moral 

reasoning siswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

dari pengetahuannya. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi 

pada diri manusia. Perubahan itu ditampakkan dalam bentuk 

peningkatan kualitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, 

pengetahuan, sikap, kebiasaan, kemampuan, pemahaman, daya pikir, 

keterampilan, dan lain sebagainya. 

 

2.5.3 Teori Belajar Humanis 

Dalam teori belajar humanistik proses belajar harus berhulu dan 

bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat 

menekankan pentingya isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini 

lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam 

bentuknya yang paling ideal.  

 

Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam 

bentuknya yang paling ideal dari pada belajar seperti apa adanya, 

seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Teori apapun 

dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk “Memanusiakan Manusia” 

(mencapai aktualisasi diri dan sebagainya) dapat tercapai (Hamzah, 

2006:13). 

 

Carl Roger adalah seorang psikolog humanisme yang menekankan   

perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam 

membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. 
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Menurut Roger yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah 

pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. 

Teori humanisme merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada 

sisi perkembangan kepribadian manusia. Berfokus pada potensi 

manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka 

punya dan mengembangkan kemampuan tersebut.  

 

Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan 

manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami 

lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus 

berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan 

sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar 

dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. 

Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan 

pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan 

kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap 

fenomena sosial.  

 

Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang 

bergairah,  berinisiatif dalam belajar dan terjaadi perubahan pola pikir, 

perilaku dan sikap atas kemauan sendiri. Siswa diharapkan menjadi 

manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain dan 

mengatur  pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa 

mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan , norma , disiplin 

atau etika yang berlaku. Berdasarkan teori belajar humanistik, belajar 
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dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya 

sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun 

ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya.  

 

Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut 

pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori 

humanis ini berhubungan dengan model pembelajaran Value 

Clarification Technique (VCT) karena siswa di tuntut untuk memahami 

dirinya sendiri untuk mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. 

2.6 Pembelajaran PPKn dalam Konteks IPS 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warga negara yang baik, yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

di amanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (Citizenship education) merupakan mata pelajaran yang 

mefokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-

kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa.  Menurut Fajar (2004: 4) sejak tahun 

1994, pembelajaran PKn menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan. 

Kendala dan keterbatasan tersebut adalah: (1) masukan intrumental 

(intrumental input) teruta yang berkaitan dengan kualitas guru serta 

keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan 

(ekstrumental input) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi 

kehidupan politik negara yang kurang demokratis. 
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Waite (1886) merumuskan pengertian Civics sebagai ilmu kewarganegaraan 

yang membicarakan hubungan manusia dengan: (a) perkumpulan yang 

terorganisir (organisasi sosial, organisasi ekonomi, dan organisasi politik) ; 

dan (b) individu dengan negara, Istilah lain yang hampir sama maknanya 

dengan civics adalah citizenship (Fajar, 2004: 4). 

 

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu dari lima tradisi 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni citizeship tranmission, saat ini 

sudah berkembang menjadi 3 aspek pendidikan kewarganegaraan (citizenship 

education) yakni aspek akademik, aspek kurikuler, dan aspek sosial budaya.  

Secara akademik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat 

didefinisikan sebagai bidang kajian yang memusatkan telaahannya pada 

seluruh dimensi psikologis dan sosial budaya kewarganegaraan individu, 

dengan menggunakan ilmu politik, ilmu pendidikan sebagai landasan kajian 

atau penemuannya intinya dapat diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang 

relevan dan mempunyai implikasi kebermanfaatan terhadap intrumentasi dan 

praktis pendidikan setiap warga negara dalam konteks sistem pendidikan 

nasional (Winataputra, 2004). Ilmu pengetahuan sosial juga membahas 

hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan masyarakat 

dimana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, 

dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan 

sekitarnya. Pendidikan IPS berusaha membantu siswa dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapi sehingga akan menjadikan semakin mengerti 

dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya.  
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Berdasarkan pendapat di atas PPKn dalam konteks IPS merupakan mata 

pelajaran yang memusatkan telaahanya pada seluruh dimensi psikologi dan 

sosial budaya kewarganegaraan individu, dengan menggunakan ilmu politik, 

ilmu pendidikan sebagai landasan kajiannya atau penemuannya intunya yang 

diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan dimana anak didik tumbuh 

dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat dihadapkan pada berbagai 

permasalahan yang ada dan terjadi dilingkungan sekitarnya. 

 

2.6.1 Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) 

Istilah civic atau civic education di Indonesia muncul pada tahun 1957 

yang berarti kewarganegaraan. Civic mulai berkembang pada tahun 

1962 dan pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masuk dalam kurikulum 

sekolah pada tahun 1968. Pada tahun 1975, Pendidikan 

Kewarganegaraan berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila 

(PMP). Pada tahun 1994, PMP berubah kembali menjadi Pendidikan 

Pancasilan dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada tahun 2003, 

pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berubah menjadi 

Pendidikan kewarganegaraan (PKn). Dalam kurikulum 2013 

Pendidikan kewarganegaraan berubah kembali nama nya menjadi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (citizenship) merupakan 

mata pelajaran yang menfokuskan pada pembentukan diri yang 

beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku 

bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan 
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berkarakter yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. Kurikulum 

(2013) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat diartikan 

sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur 

dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang 

diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan 

sehari-hari siswa sebagai individu, anggota masyarakat dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

Landasan PPKn adalah Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada 

nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, tanggapan pada 

tuntutan perubahan zaman, serta Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Berbasis Kompetensi 

tahun 2004, serta Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan 

Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Dasar 

Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum. Mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam Kurikulum 2006. 

Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan sebagai 

berikut. 

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa 

diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber 

rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi 
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dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

2. substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, 

dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan 

sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis 

pembangunan warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila. 

 

Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan 

penyempurnaan pembelajaran PKn menjadi PPKn yang mengemuka 

dalam lima tahun terakhir, antara lain : 

1. secara substansial, PKn terkesan lebih dominan bermuatan 

ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang 

mendapat aksentuasi yang proporsional. 

2. secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang 

mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah 

pengetahuan (kognitif), dan pengembangan ranah keterampilan 

(psikomotorik) belum dikembangkan secara optimal dan utuh 

(koheren). 

 

Selain itu, melalui penyempurnaan PKn menjadi PPKn tersebut 

terkandung gagasan dan harapan untuk menjadikan PPKn sebagai 

salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam 

solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis 
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multidimensional. PPKn sebagai mata pelajaran memiliki misi 

mengembangkan keadaban Pancasila, diharapkan mampu 

membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi 

warganegara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa 

dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan 

bertanggungjawab. Dalam konteks kehidupan global, Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan selain  harus  meneguhkan  keadaban  

Pancasila  juga  harus  membekali  peserta didik untuk hidup dalam 

kancah global sebagai warga dunia (global citizenship). 

 

Oleh karena itu, substansi dan pembelajaran PPKn perlu 

diorientasikan untuk membekali warga negara Indonesia agar mampu 

hidup dan berkontribusi secara optimal pada dinamika kehidupan abad 

21. Pembelajaran PPKn selain mengembangkan nilai dan moral 

Pancasila, juga mengembangkan semua visi dan keterampilan abad 

ke-21 sebagaimana telah menjadi komitmen global. Bertolak dari 

berbagai kajian secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan pedagogis, 

mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013, secara utuh memiliki 

karakteristik sebagai berikut. 

a. Nama mata pelajaran yang semula Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) telah diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn); 

b. Mata pelajaran PPKn berfungsi sebagai mata pelajaran yang 

memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan 

karakter Pancasila; 



86 

 

 

c. Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti (KI) 

yang secara psikologis-pedagogis menjadi pengintegrasi 

kompetensi peserta didik secara linier dan koheren dengan 

penanaman, pengembangan, dan/atau penguatan nilai dan moral 

Pancasila; nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan 

dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d. Pendekatan  pembelajaran  berbasis  proses  keilmuan  (scientific  

approach)  yang dipersyaratkan dalam kurilukum 2013 

memusatkan perhatian pada proses pem- bangunan pengetahuan 

(KI-3), keterampilan (KI-4), sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial 

(KI-2) melalui transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan 

konseptual. Pendekatan tersebut memiliki langkah generik yaitu 

mengamati (observing), menanya (questioning), 

mengeksplorasi/mencoba (exploring), mengasosiasi/menalar 

(assosiating) dan mengomunikasikan (communicating). Pada 

setiap langkah dapat diterapkan model-model pembelajaran yang 

lebih spesifik. Contohnya model yang diterapkan berupa model 

proyek seperti proyek belajar kewarganegaraan yang menuntut 

aktivitas yang kompleks, waktu yang panjang, dan kompetensi 

yang lebih luas. Kelima langkah generik di atas dapat diterapkan 

secara adaptif pada model tersebut. 

e. Model pembelajaran dikembangkan sesuai dengan karakteristik 

PPKn secara holistis/utuh dalam rangka peningkatan kualitas 
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belajar dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan 

karakter peserta didik sebagai warganegara yang cerdas dan baik 

secara utuh dalam proses pembelajaran otentik (authentic 

instructional and authentic learning) dalam bingkai integrasi 

Kompetensi Inti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Serta 

model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik bersikap dan 

berpikir ilmiah (scientific), yaitu pembelajaran yang mendorong  

dan  menginspirasi  peserta  didik  berpikir  secara  kritis,  

analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, 

memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. 

f. Model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn 

menggunakan penilaian otentik (authentic assesment). Penilaian 

otentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta 

didik. Penilaian otentik cenderung fokus pada tugas-tugas  

kompleks  atau  kontekstual,  memungkinkan  peserta  didik  

untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang 

lebih otentik. 

Pada intinya pelajaran PPKn bertujuan untuk membina moral yang 

diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 

perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang 

Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, 

perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku 

yang mendukung persatuan bangsa dan masyarakat yang beraneka 

ragam kebudayaan dan bereneka ragam kepentingan bersama di atas 
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kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran 

pendapat kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah mufakat serta 

perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan upaya untuk 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk membentuk 

masyarakat yang memiliki budi pekerti dan selalu berpikir kritis 

dalam menghadapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi aktif dan 

bertanggungjawab, serta bertindak secara cerdas dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian akan 

tercipta karakter Indonesia yang baik dan aktif dalam kehidupan antar 

bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaran merupakan mata 

pelajaran  Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan 

keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan 

untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam 

berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

2.6.2 Ruang Lingkup Pembelajaran PPKn 

Sebagai standar nasional dalam ruang lingkup mata pelajaran 

pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana termuat dalam standar isi 

(Permendiknas Nomor 22 tahun 2006) meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut. 

a. Persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi hidup rukun dalam 

perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa 

Indonesia,sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif 

terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan, dan 

jaminan keadilan. 

b. Norma, hukum dan peraturan yang meliputi tertib dalam kehidupan 

keluarga, tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, 

peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, 

serta hukum dan peradilan internasional. 

c. Hak asasi manusia yang meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan 

internasional HAM, serta penghormatan dan perlindungan HAM. 

d. Kebutuhan warganegara yang meliputi hidup gotong royong,harga 

diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, 

kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan 

bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. 

e. Konstitusi negara yang meliputi proklamasi kemerdekaan dan 

konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah 

digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dan konstitusi. 

f. Kekuasaan dan politik yang meliputi pemerintahan desa dan 

kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, 

demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi 

menuju masyarakat yang madani, sistem pemerintahan, serta pers 

dalam masyarakat demokrasi. 



90 

 

 

g. Pancasila yang meliputi kedudukan pancasila sebagai dasar negara 

dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar 

negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-

hari, serta pancasila sebagai ideologi terbuka. 

h. Globalisasi yang meliputi globalisasi dilingkungannya, politik luar 

negeri Indonesia era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan 

internasional dan organesasi internasional, serta mengevaluasi 

globalisasi. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar isi Pendidikan dasar 

dan menengah, sebagai standar nasional dalam ruang lingkup mata 

pelajaran pendidikan Kewarganegaraan dengan perubahan mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan 

 Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), maka ruang lingkup PPKn 

meliputi hal-hal sebagai berikut. 

a. Komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan 

menetapkan Pancasila. 

b. Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

c. Norma hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

d. Harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks  NKRI. 

e. Makna keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 
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f. Dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan 

sehari-hari. 

g. Esensi nilai dan moral Pancasila dalam Pembukaan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

h. Makna ketentuan hukum yang berlaku dalam perwujudan 

kedamaian dan keadilan. 

i. Semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat. 

j. Aspek-aspek pengokohan NKRI. 

 
Ruang lingkup materi PPKn pada SMP/MTs kelas VII, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. 

b. Norma-Norma dalam kehidupan bermasyarakat. 

c. Sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

d. Keberagaman Suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika. 

e. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. 

f. Karakteristik tempat tinggal dalam kerangka NKRI. 

2.7 Penelitian yang relevan 

A. Jurnal Internasional 

1. George W. Maxim (1987) Social Studies And The Elemantary School 

Child. Sebagai guru IPS tugas utamanya adalah melatih dan 

mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia saat ini dan 

kondisi ketidakpastian di masa depan. Guru memegang peranan 
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penting sebagai pengambil keputusan dan harus memahami betul 

teknik mengarahkan siswa pada mata pelajaran ini. Teknik ini 

meliputi banyak cara dimana tak ada satupun cara paling benar dalam 

mengajarkan IPS.  

 

Teknik paling inovatif sekalipun, jika diterapkan namun tak dapat 

merubah kelas menjadi cemerlang juga tak dapat dilanjutkan, 

demikian juga bila cara yang kita berikan membuat siswa bosan, 

frustasi atau tak menghasilkan hasil yang signifikan juga harus 

dihindari. Yang terpenting dalam mengabungkan atau memilih teknik 

mengajar IPS adalah dengan memperhatikan kedua proses sebelum 

dan saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung. Persiapan 

sebelum proses KBM  adalah (1) memiliki karakteristik guru yang 

baik seperti fleksibel, beretika, mumpuni dalam pengetahuan serta 

selalu meningkatkan kompetensi diri, (2) memilih sumber-sumber 

instruksional yang tepat sesuai tujuan belajar, dan (3) memiliki 

rencana pembelajaran yang terdiri dari pokok bahasan, sub pokok 

bahasan, topik, instrument evaluasi serta desain pembelajaran yang 

akan diadopsi atau diterapkan. Sedangkan saat proses belajar 

berlangsung guru harus membimbing peserta didik dalam (1) 

memusatkan perhatian utama pada belajar itu sendiri, (2) inquiry 

sebagai cara memecahkan masalah, (3) bekerja efektif dalam grup (4) 

diskusi kelas, (5) manajemen kelas, (6) menyajikan presentasi dalam 

bentuk grafik, (7) seni kreatif dalam kelas-kelas IPS, (8) selalu 

memberikan motivasi dan berempati terhadap sesama, dan (9) 
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penanaman nilai dan moral dalam kelas. Sehingga guru mampu 

membangun peserta didik dalam segala aspek terutama dari segi 

sosial, emosional, afektif, fisik, kognitif serta kreativitasnya.  

 

2. Peter  Senge (2000) A Fifth Discipline Resource Schools That Learn. 

Buku ini bertujuan untuk membantu sekolah dalam mengembangkan 

keterampilan dan pengetahuan, dalam rangka perbaikan sekolah.  Hal 

tersebut agaknya menjadi dasar pemikiran terkait sejumlah gagasan 

penting yang digulirkan oleh Peter Senge. Pemikiran tersebut antara 

lain (1) menekankan pentingnya semua komunitas semua komunitas 

sekolah (guru, administrator, kepala sekolah dan lain-lain) 

mengembangkan kapasitas mereka, (2) membahas lima disiplin kunci 

agar sekolah menjadi lebih baik, yaitu: penguasaan personal, share 

vision, model mental, team learning dan system thinking, (3) 

menekankan bagaimana menciptakan ruang kelas yang belajar, 

merancang sebuah ruang kelas yang nyaman bagi proses belajar, (4) 

menyoroti tentang pembelajar, keharusan pembelajar diperlakukan 

sebagai individu yang unik dengan kekuatan dan kelemahan tertentu 

(5) penulis menekankan pentingnya menghormati harga diri setiap 

pelajar. Setiap peserta didik adalah unik: lingkungan belajar, metafora,  

konteks hidup, tingkat dan laju kemampuan masing-masing, (6) 

kemampuan siswa berkembang dari waktu ke waktu hingga remaja, 

pentingnya berpikir sekuensial yaitu mengembangkan penalaran 

kausal, serta pengamatan perilaku dari waktu ke waktu, (7) penulis 

menekankan pentingnya percakapan produktif, peran guru sebagai 
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fasilitator, dalam konteks ini bukan untuk memberikan informasi 

kepada pembelajar tetapi untuk menciptakan struktur konsep di mana 

semua pembelajar dapat belajar bersama, guru sebagai navigator, 

penasihat yang mengarahkan siswa melalui materi pelajaran yang 

dipilih, (8) menyoroti tentang realitas kekinian. Tantangan seseorang 

bisa diatasi ketika mencoba untuk menerapkan lima disiplin 

pembelajaran. Dibahas juga strategi implementasi untuk menangani 

masalah terkait realitas sekolah hari ini, (9) upaya menciptakan dan 

memelihara sebuah visi bersama. Menciptakan lingkungan bagi visi 

bersama dengan guru, dengan orang tua, dengan anggota masyarakat. 

Penting bagi organisasi sekolah untuk dapat menggali potensi diri dan 

terus mengembangkannya guna mencapai visi sekolah secara bersama. 

 

3. Harstone & May di Amerika dalam Downey & Kelly (1976), 

disebutkan bahwa terdapat korelasi yang rendah antara pengetahuan 

moral dengan tingkah laku moral anak. Ia menjelaskan bahwa seorang 

anak yang “tahu itu baik, namun berbuat tidak baik”. Dengan 

demikian anak bersifat verbalistik. Ia kemudian merekomendasi : 

“anak harus dididik agar sanggup berpikir untuk dirinya sendiri dan 

mengambil keputusan moral” melalui proses pendidikan moral yang 

tidak dogmatis, indoktrinatif serta jauhi sikap guru yang otoriter. 

 

4. Elizabeth L. Hardman (2011) University of Florida yang berjudul 

three Children  with Emotional and Behavioral Disorders Tell Why 

People Do Right. Ringkasan laporan hasil studi kasus Elizabeth L. 
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Hardman (University of Florida) dalam International Journal of 

Special Education tahun 2011 secara umum, Hardman dalam 

tulisannya berupaya mengungkap kejelasan tahapan usia 

perkembangan seorang anak mampu memilah perilaku baik dan buruk 

atau benar dan salah yang diterima dari lingkungannya seperti yang 

dicontohkan oleh Piaget dan para peneliti psikologi kepribadian 

lainnya. Hardman kemudian mengarahkan alur penelitiannya terhadap 

perkembangan nilai kerjasama pada anak-anak atau siswa yang 

mengalami gangguan emosi dan perilaku atau Emotional and 

Behavioral Disorder (EBD) berdasarkan pola pertimbangan mereka 

yang menurutnya belum banyak dikaji oleh peneliti lain sebelumnya. 

 

Hasil penelitian Hardman tentang tahap perkembangan pemahaman 

nilai moral dengan kekhususan pada anak EBD secara umum belum 

dapat digeneralisasi seperti yang diakuinya pada 

pembahasan keterbatasan penelitian. Penelitian masih terbatas pada 

kasus siswa SD secara longitudinal dengan konteks Florida yang 

mungkin akan berbeda dengan kasus-kasus anak EBD di negara lain. 

Meskipun demikian, hasil penelitian ini secara umum sangat menarik 

ditindaklanjuti terutama pada temuannya tentang konflik nilai yang 

terjadi pada ke tiga anak EBD ketika „dituntut‟ mengambil keputusan 

tentang nilai moral dalam kasus-kasus dilematis. Selain itu, 

kemapanan Hardman dalam mengolah data kualitatif terlihat sangat 

analitik dan detail terutama kemampuannya menangkap fenomena dan 

memilahnya menjadi kategori nilai moral. 
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B. Jurnal Nasional 

1. Deddy Wahyudi (2011) Pembelajaran IPS Berbasis Intrapersonal 

Interpersonal dan Eksistensial. Hasil belajar peserta didik berdasarkan 

dimensi Pembelajaran IPS terdiri dari knowledge, skills, behavior dan 

action, kenyataannya, pembelajaran IPS di Indonesia pada umumnya dan 

mengedepankan hasil belajar yang berorientasi pada aspek kognitif, 

sedangkan muatan materi evaluasi ternyata lebih banyak menekankan 

aspek pengetahuan daripada aspek sikap dan keterampilan serta nilai dan 

moral. Kecerdasan intrapersonal berkontribusi rendah terhadap hasil 

belajar peserta didik, kecerdasan interpersonal berkontribusi sedang, 

sedangkan kecerdasan Eksistensial tidak berkontribusi terhadap hasil 

belajar peserta didik, serta secara bersama-sama ketiga kecerdasan tersebut 

berkontribusi tinggi terhadap hasil belajar peserta didik. Disarankan, 

kepada para guru IPS untuk menerapkan pembelajaran yang berorientasi 

pada potensi intelektual peserta didik yang akhirnya diharapkan mampu 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, kepada peserta didik diharapkan 

lebih mengenal potensi kecerdasannya melalui pembelajaran di kelas 

sehingga dia dapat mengoptimalkan kecerdasan yang dimilikinya. 

 

C. Tesis 

 

1. Mukino (2016) Penerapan model moral reasoning untuk membentuk 

moralitas dan karakter siswa pada pembelajaran PKn siswa kelas IX SMP 

N 1 Airnaningan  Kabupaten Tanggamus. Dalam pembelajaran PKn model 

moral reasoning efektif dalam meningkatkan moralitas siswa.  
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Hal ini terlihat dari peningkatan moralitas siswa setiap siklus dalam proses 

pembelajaran. Penerapan model moral reasoning yang dilaksanakan 

dengan langkah-langkah yang benar dan setiap siklusnya melakukan 

perubahan yang baik telah efektif untuk meningkatkan moralitas siswa hal 

ini terbukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pada siklus I 

mendapat hasil dengan kriteria cenderung kurang efektif, pada siklus II 

mendapat hasil cenderung cukup efektif dan pada siklus III mendapat hasil 

dengan kriteria cenderung efektif. 

 

2. Lita Afrisia (2015) hubungan antara pola asuh orang tua dengan 

kemampuan interaksi sosial pada siswa dikelas XI SMA N 2 Sekampung 

Lampung Timur Tahun Pelajaran 2015/2016. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan 

antara pengasuhan orang tua dengan kemampuan interaksi sosial pada 

siswa kelas XI di SMA 2 Sekampung tahun pelajaran 2015-2016. 

Pengasuhan  orang  tua  memiliki  pengaruh  terhadap  pembentukkan 

kepribadian anak. Segala gaya atau model pengasuhan orang tua akan 

membentuk perkembangan kemampuan yang berbeda-beda sesuai apa 

yang telah diajarkan oleh orang tua. Karena orang tua merupakan agen 

sosial pertama bagi anak yang berperan penting dalam setiap 

perkembangan anak khususnya perkembangan kepribadian dan sosial 

anak. 
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3. Duwi Febrilia (2016) yang berjudul  perbedaan keterampilan sosial siswa 

pada pembelajaran yang menggunakan model VCT dan model CIRC 

dengan memperhatikan pola asuh orang tua. 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. 

 

2.8 Kerangka Pikir 

Rendahnya moralitas yang terjadi di SMP Negeri 1 Kelumbayan Barat 

dimungkinkan oleh banyak faktor. Untuk mencapai keberhasilan moralitas 

bagi peserta didik di SMP Negeri 1 Kelumbayan Barat sangat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satunya dikarenakan guru 
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lebih mengutamakan menilai hasil belajar kognitif. Hasil belajar dalam 

prakteknya selalu mengutamakan aspek kognitif. Sehingga aspek afektif 

mengenai pemahaman moralitas kurang diperhatikan. 

Faktor yang dominan didalam proses belajar mengajar adalah hubungan 

kegiatan guru dan peserta didik dikelas dalam proses kegiatan pembelajaran. 

Oleh karena itu, ketepatan model pembelajaran yang disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran sangat menentukan keberhasilan hasil belajar peserta 

didik. Namun pada kenyataannya masih banyak guru yang menerapkan 

model konvensional. Model pembelajaran konvensional merupakan suatu 

model pembelajaran yang seringkali dipergunakan sebagai alat komunikasi 

lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran, 

sehingga tidak menutup kemungkinan anak menjadi bosan dan jenuh dalam 

kegiatan proses belajar mengajar karena tidak adanya variasi dalam kegiatan 

pembelajaran. Dalam model konvensional guru lebih mendominasi kelas 

dibandingkan dengan siswa.  

 

Pada penelitian ini guru menggunakan pembelajaran dalam pendidikan nilai 

dan budi pekerti yaitu model moral reasoning dan value clarification 

technique. Model moral reasoning merupakan teknik pengajaran yang  

mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan 

dalam membuat keputusan-keputusan moral. Perkembangan moral menurut 

pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat 

pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju suatu 

tingkat yang lebih tinggi.  
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Model value clarification technique merupakan teknik pengajaran untuk 

membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap 

baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai 

yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa.  Variabel bebas atau 

independen dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran moral 

reasoning dan value clarification technique. Variabel terikat atau dependen 

dalam penelitian ini adalah moralitas melalui penerapan model pembelajaran 

tersebut. Variabel moderator dalam penelitian ini adalah pola asuh orang tua. 

 

1. Perbedaan moralitas antara siswa yang pembelajarannya  

menggunakan model moral reasoning dan value clarification technique 

pada pembelajaran PPKn. 

 

Model pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam 

menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif dan 

menyenangkan. Model pembelajaran yang menarik dan variatif akan 

menambah minat dan motivasi siswa dalam mengikuti proses belajar 

mengajar dikelas. Model moral reasoning dan value clarification 

technique merupakan model pembelajaran yang efektif untuk diterapkan 

berkaitan dengan peningkatan moralitas siswa. 

 

Adapun tujuan dari pembelajaran moral reasoning yaitu : Pertama, 

membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih 

kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi. Kedua, mendorong 

siswa untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai dan 

posisinya dalam suatu masalah moral. Sedangkan tujuan pembelajaran 

value clarification technique adalah sebagai berikut:  
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a. mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai, 

sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijak menentukan target nilai 

yang akan dicapai. 

b. menanamkan kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimiliki baik 

tingkatan maupun sifat yang positif maupun yang negatif untuk 

selanjutnya ditanamkan kearah peningkatan dan pencapaian tentang 

nilai.  

c. menanamkan nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang regional 

(logis) dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan 

menjadi milik siswa sebagai proses kesadaran moral bukan kewajiban 

moral. 

d. melatih siswa dalam menerima dan menilai dirinya, menerima serta 

mengambil keputusan terhadap sesuatu persoalan yang berhubungan 

dengan pergaulan dan kehidupan sehari – hari 

 

Model moral reasoning menekankan pada pada aspek perkembangan 

kemampuan berpikir. Oleh karena, pendekatan ini memberikan perhatian 

sepenuhnya kepada isu moral dan penyelesaian masalah yang berhubungan 

dengan pertentangan nilai tertentu dalam masyarakat. Sedangkan model 

value clarification technique menekankan pada proses penanaman nilai 

mengenai baik dan buruk pada diri siswa yang berhubungan dengan 

moralitas siswa. Kedua model pembelajaran ini memiliki langkah-langkah 

yang berbeda. Langkah-langkah penggunaan model moral reasoning dan 

value clarification technique adalah sebagai berikut: 
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a. moral reasoning 

Guru menyampaikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, 

kemudian guru menyajikan cerita yang mengandung dilema moral 

kepada kelompok diskusi, sedangkan siswa didorong untuk 

menentukan posisi apa yang sepatutnya dilakukan serta mengajukan 

alasan-alasannya. Yang dilakukan siswa memperhatikan atau 

mencermati cerita dilematis yang disampaikan guru untuk 

didiskusikan kepada kelompoknya tentang alasan-alasannya. Setiap 

kelompok aktif dalam mendiskusikan cerita dilematis tersebut, 

kemudian mengambil sikap atau keputusan tentang cerita dilematis, 

yang akhirnya mengemukakan pendapat disertai alasan dengan 

pertimbangan moral. Kelompok yang lain mendengarkan dengan 

seksama dan memahami pendapat yang dikemukakan oleh siswa atau 

kelompok yang lain meskipun pendapatnya berbeda. 

 

b. penggunaan model value clarification technique  

Dari penerapan model pembelajaran ini diharapkan siswa terbiasa 

untuk melakukan nilai-nilai moral, baik dengan teman yang ada di 

sekolahnya maupun kehidupan sehari-hari di masyarakat. Model value 

clarification technique terdiri dari beberapa metode atau teknik 

pembelajaran. Metode atau teknik pembelajaran tersebut adalah 

motode percontohan, analisis nilai, metode VCT dengan 

menggunakan daftar matrik, metode VCT dengan wawancara, metode 

teknik yurisprudensi, metode teknik inkuiry nilai dengan pertanyaan 

acak dan metode permainan atau games. Namun Pada penelitian ini,  
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model value clarification technique yang digunakan adalah model 

value clarification technique dengan menggunakan metode analisis 

nilai.  

 

Langkah-langkah dalam metode VCT yaitu mengembangkan 

pengajaran secara lengkap (skenario) yang dituang dalam rencana 

persiapan pembelajaran (RPP) dengan menentukan target nilai harapan 

yang jelas. Pada pembukaan pengajaran, guru menjelaskan tujuan 

pengajaran, ruang lingkup materi, metode kerja, alat dan ikhtisar 

umum pengajaran. Guru mengutarakan stimulus dan permasalahan 

yang relevan dengan materi pembelajaran. Kemudian siswa diberi 

tugas mengklarifikasi materi dan prmasalahan kemudia menganalisis 

kasus demi kasus serta menentukan posisi diri siswa dengan 

argumentasi dan alasannya. Siswa dipersilahkan menganalogikan 

kasus tersebut pada diri siswa. Guru dan siswa mengomentari dan 

berdiskusi untuk mendapatkan pemantapan nilai pada siswa. Guru dan 

siswa menyimpulkan materi.  

 

Dari kedua model diatas terdapat terdapat langkah-langkah yang 

berbeda antara kedua model pembelajaran, sehingga dimungkinkan 

adanya perbedaan moralitas antara siswa yang diajar menggunakan 

model pembelajaran moral reasoning dan value clarification technique 

pada pelajaran PPKn.  
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2. Perbedaan moralitas antara siswa yang pola asuh orang tua nya 

otoriter dan pola asuh orang tua permisif pada pembelajaran  PPKn 

 

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang 

memiliki kepribadian yang baik, sikap mental yang sehat serta akhlak yang 

baik pula. Orang tua merupakan pembentuk kprebadian anak yang pertama 

kali, karena orang tua merupakan teladan bagi anak-anaknya. pola asuh 

orang tua adalah suatu interaksi antara orang tua dan anak, dimana orang 

tua bermaksud untuk memberikan rangsangan kepada anaknya dengan 

tujuan untuk mengubah tingkah laku, pengetahuan serta nilai-nilai yang di 

anggap tepat oleh orang tua agar anak menjadi mandiri, tumbuh dan 

berkembang secara sehat dan optimal.   

 

Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-

aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti 

pengasuh, kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Anak 

jarang diajak berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan orang tua atau 

pengasuh, mereka yakin bahwa anak-anak harus berada di tempat yang 

telah ditentukan, karena pola asuh otoriter ini menuntut agar semua 

peraturan-peraturan itu dipatuhi oleh anak. Pola asuh yang otoriter juga 

ditandai dengan penggunaan hukuman yang keras, lebih banyak hukuman 

badan, segala keperluan anak juga diatur dengan aturan yang ketat, dan 

masih tetap diberlakukan meskipun sudah menginjak dewasa. Anak yang 

dibesarkan dalam situasi seperti ini akan mempunyai sifat yang raguragu, 

lemah kepribadian dan tidak sanggup mengambil keputusan tentang apa 

saja. Orang tua atau pendidik yang otoriter dicirikan sebagai orang tua atau 



105 

 

 

pendidik yang berorientasi pada diri sendiri, mendominasi proses 

pendidikan, menuntut kepatuhan yang berlebihan, tidak menggunakan 

pujian dan hadiah serta mengutamakan hukuman sebagai alat pendidikan. 

 

Pola asuh bentuk permisif adalah gaya pengasuhan dimana orang tua tidak 

mengendalikan, tidak menuntut, dan hangat kepada anaknya. Mereka tidak 

terorganisasi dengan baik atau tidak efektif dalam menjalankan rumah 

tangga, lemah dalam mendisiplinkan dan mengajar anak. Pola asuh 

permisif tidak menggunakan aturan-aturan yang ketat bahkan bimbingan 

jarang diberikan, sehingga tidak mengendalikan, mengontrol atau 

menuntut pada anak. Kebebasan di berikan secara penuh dan anak di 

izinkan membuat keputusan untuk dirinya sendiri, tanpa pertimbangan 

orang tua dan boleh berkelakukan menurut apa yang di inginkannya tanpa 

adanya kontrol dari orang tua. Anak harus belajar sendiri bagaimana harus 

berperilaku dalam lingkunga sosial, karena kurang diajarkan atau 

diarahkan pada peraturan-peraturan, baik yang berlaku di lingkungan 

keluarga atau masyarakat. Anak tidak di hukum walaupun sengaja 

melanggar peraturan, juga tidak ada hadiah bagi remaja yang berperilaku 

sosial dengan baik. Jadi remaja di biarkan berbuat sesuka hati dengan 

sedikit kekangan, memanjakan dan memenuhi kebutuhan remaja agar 

mereka senang.  

 

Tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh pada pola pikir dan 

orientasi pendidikan anak. Semakin tinggi pendidikan orang tua akan 

melengkapi pola pikir dalam mendidik anaknya. Keluarga bagi seorang 
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anak merupakan lembaga pendidikan non formal pertama, di mana mereka 

hidup, berkembang, dan matang. Di dalam sebuah keluarga, seorang anak 

pertama kali diajarkan pada pendidikan. Dari pendidikan dalam keluarga 

tersebut anak mendapatkan pengalaman, kebiasaan, ketrampilan berbagai 

sikap dan bermacam-macam ilmu pengetahuan. Di samping itu keluarga 

merupakan lembaga pendidikan yang membekali anak dengan berbagai 

pengalaman sosial dan nilai moral. Keluarga merupakan lingkungan yang 

juga ikut berpengaruh bagi anak sebagai individu dalam proses 

terbentuknya sikap, selain lingkungan pendidikan sekolah dan masyarakat. 

Pada dasarnya, semua orang tua menghendaki putra-putri mereka tumbuh 

menjadi anak yang baik, cerdas, patuh, dan terampil. Selain itu, banyak 

lagi harapan lainnya tentang anak yang kesemuanya berbentuk sesuatu 

yang positif.  

 

Pada posisi lain, setiap orang tua berkeinginan untuk mendidik anaknya 

secara baik dan berhasil. Mereka berharap mampu membentuk anak yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berbakti 

pada orang tua, berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa bangsa-

negara juga bagi agamanya serta anak yang cerdas memiliki kepribadian 

yang utuh. Sejak lahir anak dididik dengan cara yang baik dan benar, 

dihindarkan dari kesalahan dalam mengasuh dan mendidik, baik kesalahan 

yang diperbuat oleh orang tuanya maupun oleh lingkungan sekitamya. 

Orang tua mencoba sedapat mungkin membantu anak-anak mereka agar 

memperoleh segala hal yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan 

perkembangan dan pertumbuhannya. Orang tua bukan saja merasa tidak 
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bahagia karena jarang mempunyai waktu untuk bersama dengan anak-anak 

mereka, tetapi mungkin ada yang merasa bahwa waktu bekerja khususnya 

yang ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan juga biasanya menuntut lebih 

banyak waktu dari pada yang diberikan untuk anak mereka. 

 

Dengan demikian kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat 

sekitarnya mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk 

moralitas  dan watak seorang anak. Hal ini disebabkan karena lingkungan 

merupakan satu komponen dalam sistem pendidikan yang ikut 

menentukan keberhasilan proses pendidikan.  Anak yang dididik dengan 

model pola asuh otoriter menyebabkan anak kurang matang jiwanya, 

sering kesulitan membedakan perilaku baik buruk, benar salah, suka 

menyendiri, kurang bisa bergaul dan sulit mengambil keputusan Pola asuh 

yang permisif akan menghasilkan moral anak-anak yang implusive, 

agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri, kurang 

percaya diri dan kurang matang secara sosial. 

 

3. Interaksi antara model pembelajaran dan pola asuh orang tua 

terhadap moralitas siswa pada pembelajaran PPKn. 

 

Desain penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh antara model 

pembelajaran moral reasoning dengan value calrification technique 

terhadap moralitas siswa. Dalam penelitian ini peneliti menduga bahwa 

ada pengaruh yang berbeda dari adanya pola asuh orang tua yang berbeda 

terhadap mata pelajaran Pkn. Peneliti menduga bahwa penerapan model 

moral reasoning lebih baik bagi siswa dengan pola asuh orang tua yang 

otoriter. Hal itu karena model moral reasoning menekankan pada 
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penalaran moral dan menekankan pada pada aspek perkembangan 

kemampuan berpikir. Oleh karena, pendekatan ini memberikan perhatian 

sepenuhnya kepada isu moral dan penyelesaian masalah yang 

berhubungan dengan pertentangan nilai tertentu dalam masyarakat. Siswa 

yang diajar dengan menggunakan model moral reasoning diduga 

moralitasnya akan lebih baik. Dari penerapan model pembelajaran ini 

diharapkan siswa terbiasa untuk melakukan nilai moralitas dengan 

pertimbangan moral, baik dengan teman yang ada di sekolahnya maupun 

kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

 

Sedangkan model value clarification technique menekankan pada proses 

penanaman nilai mengenai baik dan buruk pada diri siswa yang 

berhubungan dengan moralitas siswa. Penerapan model pembelajaran ini 

diharapkan siswa terbiasa untuk melakukan nilai-nilai moral, baik dengan 

teman yang ada di sekolahnya maupun kehidupan sehari-hari di 

masyarakat.  

 

Model pembelajaran value clarification technique lebih menekankan pada 

nilai-nilai yang tertanam dari diri siswa dan nilai ini berhubungan dengan 

moralitas. Keunggulan dari pembelajaran VCT adalah sebagai berikut : 

mengklarifikasi nilai moralitas dan norma keyakinan/prinsip baik 

berdasarkan norma umum (etika, estetika, logika/ilmu, agama, budaya, dan 

hukum positif) maupun yang ada dalam diri ataupun kehidupannya, dapat 

digunakan untuk rekayasa pembinaan, penanaman, dan melestarikan 

sesuatu/sejumlah nilai moral dan norma yang diharapkan secara 
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manusiawi dan mantap. Dengan pembelajaran VCT siswa dibina dan 

diberi pengalaman belajar serta ditingkatkan potensi afektualnya sehingga 

memiliki kepekaan dalam berbagai landasan dan tuntutan nilai moral yang 

ada dalam kegidupannya, membina kepekaan afektual siswa akan esensi 

berbagai nilai moral yang perlu dibina, ditegakkan dan dilestarikan serta 

didorong untuk menganut, meyakini dan menampilkannya sebagai 

tampilan diri dan kehidupannya. Dari gambaran-gambaran diatas maka 

jelas VCT merupakan salah satu pola pendekatan pembinaan dan 

pengembangan moral (moral development).   

 

4. Efektivitas model pembelajaran moral reasoning dan value 

clarification technique dalam meningkatkan moralitas siswa pada 

siswa yang  pola asuh orang tua otoriter pada pembelajaran PPKn. 

 

Goleman (2003) menjelaskan bahwa moral reasoning lebih bersifat 

Emosional inteligensi, sehingga emosional inteligensi mencerminkan 

karakter. Dengan demikian, menurut peneliti implementasi model moral 

reasoning dapat membantu siswa untuk berpikir kritis dan mengelola 

emosi yang akhirnya menjadi warga yang baik. Oleh karena itu, agar siswa 

dapat mengemukakan pendapat dan dapat membuat keputusan dengan 

pertimbangan moral yang lebih tinggi (intelektual emosional) guru 

ataupun siswa harus kreatif dan inovatif untuk mencari atau membuat 

suatu masalah yang dilematis yang  didiskusikan di dalam kelas. 

 

Orang tua atau pendidik yang otoriter dicirikan sebagai orang tua atau 

pendidik yang berorientasi pada diri sendiri, mendominasi proses 

pendidikan, menuntut kepatuhan yang berlebihan, tidak menggunakan 
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pujian dan hadiah serta mengutamakan hukuman sebagai alat pendidikan. 

Pada kerangka pikir ini akan diteliti mengenai moralitas siswa dengan 

menerapkan model moral reasoning pada siswa dengan pola asuh yang 

otoriter. 

 

5. Efektivitas model pembelajaran moral reasoning dan value 

clarification technique dalam meningkatkan moralitas siswa pada 

siswa yang  pola asuh orang tua permisif pada pembelajaran PPKn. 

 

Pendekatan perkembangan kognitif (moral reasoning) mudah digunakan 

dalam proses pendidikan di sekolah, karena pendekatan ini memberikan 

penekanan pada aspek perkembangan kemampuan berpikir. Oleh karena, 

pendekatan ini memberikan perhatian sepenuhnya kepada isu moral dan 

penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pertentangan nilai tertentu 

dalam masyarakat, penggunaan pendekatan ini menjadi menarik. 

Penggunaannya dapat menghidupkan suasana kelas. Teori Kohlberg dinilai 

paling konsisten dengan teori ilmiah, peka untuk membedakan kemampuan 

dalam membuat pertimbangan moral, mendukung perkembangan moral, 

dan melebihi berbagai teori lain yang berdasarkan kepada hasil penelitian 

empiris.  

 

Pola asuh bentuk permisif adalah gaya pengasuhan dimana orang tua tidak 

mengendalikan, tidak menuntut, dan hangat kepada anaknya. Mereka tidak 

terorganisasi dengan baik atau tidak efektif dalam menjalankan rumah 

tangga, lemah dalam mendisiplinkan dan mengajar anak. Pola asuh 

permisif tidak menggunakan aturan-aturan yang ketat bahkan bimbingan 

jarang diberikan, sehingga tidak mengendalikan, mengontrol atau 
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menuntut pada anak. Kebebasan di berikan secara penuh dan anak di 

izinkan membuat keputusan untuk dirinya sendiri, tanpa pertimbangan 

orang tua dan boleh berkelakukan menurut apa yang di inginkannya tanpa 

adanya kontrol dari orang tua. Pada kerangka pikir ini akan diteliti 

mengenai apakah Model pembelajaran moral reasoning dapat 

meningkatkan  moralitas siswa dengan memperhatikan pola asuh orang tua 

yang permisif pada pelajaran PKn. 

 

6. Efektivitas pola asuh otoriter dan permisif apabila menggunakan 

pembelajaran model moral reasoning pada pembelajaran PPKn. 

 

Pendidikan kewarganegaraan beresensikan pendidikan nilai, sehingga 

pendidikan kewarganegaraan harus memberikan perhatiannya kepada 

pengembangan nilai, moral dan sikap perilaku peserta didik. Teknik 

klarifikasi nilai dapat diartikan sebagai teknik pembelajaran untuk 

membentuk siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang 

dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses 

menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanan dalam diri siswa. 

Melalui penerapan teknik klarifikasi nilai diharapkan siswa dapat melihat, 

memutuskan, mengkomunikasikan, mengungkapkan keyakinan, 

memecahkan masalah serta mempunyai pendirian dalam mengambil 

keputusan sehingga mampu menginternalisasikan dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai yang telah dipilih dan diyakini. Anak yang dididik 

dengan model pola asuh otoriter menyebabkan anak kurang matang 

jiwanya, sering kesulitan membedakan perilaku baik buruk, benar salah, 

suka menyendiri, kurang bisa bergaul dan sulit mengambil keputusan. 
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Oleh karena itu peneliti akan mengkaji tentang model value clarification 

technique dapat meningkatkan moralitas siswa dengan memperhatikan 

pola asuh otoriter pada pelajaran PKn.  

 

7. Efektivitas pola asuh otoriter dan permisif apabila menggunakan 

pembelajaran model value clarification technique pada pembelajaran 

PPKn. 

 

Teknik  Mengklarifikasi Nilai (Value Claification Technique) merupakan 

suatu model pembelajaran dengan teknik menggali untuk mengklarifikasi 

nilai, yang bertujuan memberikan kesempatan pada siswa untuk 

melakukan kajian bagi pencerahan suatu nilai dan moral untuk 

memperjelas siswa memahami dan merasakan kebenaran serta manfaat 

dari suatu nilai sehingga nilai-nilai tersebut dapat terintegrasi dalam sistem 

nilai pribadinya. Teknik Klarifikasi Nilai (value clarification technique) 

adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran nilai dan moral, yang 

dikembangkan secara khusus dalam pendidikan nilai dan moral. 

 

Pola asuh permisif merupakan kebalikan dari pada otoriter, pola asuh 

permisif merupakan pola asuh yang berpusat pada anak, di mana anak 

mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukan segala sesuatu 

yang diinginkan sampai-sampai tidak ada batasan aturan-aturan maupun 

larangan-larangan dari orang tua atau pendidik. Pola asuh ini ditandai 

dengan cara orang tua atau pendidik dalam mendidik anak secara bebas. 

Anak dianggap orang dewasa atau muda, diberi kelonggaran seluas-

luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki.  
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Kontrol orang tua atau pendidik sangat lemah, juga tidak memberikan 

bimbingan yang cukup berarti bagi anaknya. Semua apa yang kelak 

dilakukan oleh anak adalah benar dan tidak perlu mendapatkan teguran, 

arahan atau bimbingan. Pada dasarnya orang tua atau pendidik permisif 

berusaha menerima dan mendidik sebaik mungkin, tetapi cenderung sangat 

pasif ketika sampai ke masalah penetapan batas-batas atau menanggapi 

ketidakpatuhan. Pola permisif tidak begitu menuntut, juga tidak 

menetapkan sasaran yang jelas bagi anak, karena meyakini bahwa anak 

seharusnya berkembang sesuai dengan kecenderungan alamiahnya. 

Berdasarkan uraian tersebut maka akan diteliti tentang pengaruh model 

pembelajaran VCT terhadap moralitas siswa dengan memperhatikan pola 

asuh orang tua yang permisif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Kerangka pikir 

 

Rendahnya

Moralitas 

Pola Asuh 

Otoriter 

Pola Asuh 

Permisif 

Pola Asuh 

Otoriter 

Pola Asuh 

Permisif 

Moral 

Reasoning 
Value 

Clarification 

technique 

Moralitas Meningkat 



114 

 

 

2.9 Hipotesis 

Hipotesis dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Terdapat perbedaan moralitas antara siswa yang pembelajarannya  

menggunakan model moral reasoning dan value clarification technique 

pada pembelajaran PPKn. 

2. Terdapat perbedaan moralitas antara siswa yang pola asuh orang tua nya 

otoriter dan pola asuh orang tua permisif pada pembelajaran  PPKn. 

3. Terdapat interaksi antara model pembelajaran dan pola asuh orang tua 

terhadap moralitas siswa pada pembelajaran PPKn. 

4. Moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model moral 

reasoning lebih tinggi dibandingkan pembelajaran model value 

clarification technique bagi siswa yang  pola asuh orang tua otoriter pada 

pelajaran PPKn. 

5. Moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model moral 

reasoning lebih tinggi dibandingkan pembelajaran model value 

clarification technique bagi siswa yang pola asuh orang tua permisif pada 

pelajaran PPKn. 

6. Moralitas bagi siswa dengan pola asuh otoriter lebih tinggi  dibandingkan 

dengan pola asuh permisif dengan menggunakan pembelajaran model 

moral reasoning pada pelajaran PPKn. 

7. Moralitas bagi siswa  dengan pola asuh otoriter lebih tinggi dibandingkan 

dengan pola asuh permisif dengan menggunakan pembelajaran model 

value clarification technique pada pelajaran PPKn. 

 



       

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode penelitian 

Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada beberapa sub bab yang 

terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, uji persyaratan 

instrumen, teknik menganalisis data. Metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Suatu penelitian harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu 

rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian 

dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh 

penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati 

oleh indera manusia. Sistematis artinya proses penelitian menggunakan 

langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

 

Menurut Arikunto (2006: 22), metode penelitian merupakan langkah-langkah 

yang harus ditempuh peneliti agar penelitiannya berjalan lancar. Langkah-

langkah penelitian pada umumnya dibagi menjadi tiga bagian yaitu tahap 

pembuatan rancangan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap 

pembuatan laporan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian eksperimen dengan pendekatan komparatif. 

Menurut Sugiyono (2012: 72), penelitian eksperimen merupakan suatu 
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penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkendali, variabel-variabel dapat 

dipilih dan variabel-variabel lain dapat mempengaruhi proses eksperimen itu 

dan dapat dikontrol secara ketat. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian 

yag bersifat membandingkan. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji 

parameter populasi yang berbentuk perbandingan (sugiyono,2005: 115). 

 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah 

desain faktorial. Menurut Sugiyono (2005: 113) desain faktorial merupakan 

modifikasi dari desain true eksperimental (eksperimen yang betul-betul), 

yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang 

mempengaruhi perlakuan (variabel bebas atau independen) terhadap hasil 

(variabel terikat atau dependen).  

 

Desain faktorial memiliki tingkat kerumitan yang berbeda-beda. Desain 

faktorial penelitian ini adalah yang paling sederhana yaitu dua kali dua (2 x 

2). Dalam desain ini variabel yang belum dimanipulasi (model pembelajaran 

(Moral Reasoning) disebut variabel eksperimental (X1), sedangkan variabel 

bebas yang kedua (model pembelajaran VCT) disebut variabel kontrol (X2) 

dan variabel moderator yaitu pola asuh orang tua yang dibagi menjadi 2 yaitu 

pola asuh orang tua otoriter dan pola asuh orang tua permisif. Jenis pengaruh 

terhadap Y (moralitas) dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4 : DESAIN PENELITIAN 

               Model    

         pembelajaran  

 

 

 

Pola asuh  

 

Orang tua 

 

 

Moral Reasoning (A1)                 VCT (A2) 

Pola asuh otoriter  

( B1) 

Moralitas A1B1 Moralitas A2B1 

Pola asuh permisif  

(B2) 

Moralitas A1B2 Moralitas A2B2 

 

Berdasarkan tabel 4 di atas, desain penelitian memberikan keterangan sebagai 

berikut.  

1. Model pembelajaran terdiri dari dua yaitu pembelajaran moral reasoning 

dan value clarification technique dimana dengan menggunakan model 

pembelajaran moral reasoning akan memberikan hasil belajar yang 

berbeda dari model value clarification technique.  

2. Bentuk pola asuh  yang terdiri dari dua jenis yaitu Pola asuh otoriter dan 

pola asuh permisif akan memberikan moralitas  yang berbeda juga. 

3. Dengan menggunakan dua model pembelajaran dan dua pola asuh yang 

berbeda  diharapkan akan menciptakan sebuah interaksi yang searah. 

4. Pada model pembelajaran moral reasoning akan memberikan hasil 

moralitas yang tinggi dari pada model pembelajaran Value clarification 

technique  bagi siswa yang pola asuh orang tua nya otoriter. 

5. Pada model pembelajaran moral reasoning akan memberikan hasil belajar 

yang rendah dari pada model pembelajaran Value clarification technique 

bagi siswa yang pola asuh orang tua nya permisif. 
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6. Moralitas bagi siswa dengan pola asuh otoriter lebih tinggi dibandingkan 

moralitas  pada siswa dengan pola asuh permisif dengan menggunakan 

pembelajaran model moral reasoning. 

7. Moralitas bagi siswa  dengan pola asuh otoriter lebih tinggi dibandingkan 

dengan pola asuh permisif dengan menggunakan pembelajaran model 

value clarification technique. 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 10 kali pertemuan pada pokok bahasan 

norma dan keadilan dan perumusan dan pengesahan UUD 1945 . Penelitian 

ini dilakukan pada dua kelas yang terdiri dari kelas VII A dengan model 

pembelajaran moral reasoning dan kelas VII B dengan model pembelajaran 

VCT yaitu 10 kali pertemuan pada kelas eksperimen dan 10  kali pada kelas 

kontrol. 

 

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

reasoning. 

 

Penggunaan model pembelajaran moral reasoning pada kelas eksperimen 

(VII A) terdapat tiga tahap yaitu pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. 

 

Pendahuluan 

a. Memberikan salam dan doa 

b. Melakukan absensi siswa 

c. Melakukan apersepsi san motivasi 

d. Menginformasikan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. 
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e. Bahan-bahan yang akan dibahas terlebih dahulu disiapkan oleh guru. 

Bahan yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu berupa materi 

tentang norma dan keadilan. 

f. Guru memberikan gambaran secara umum tentang cara-cara 

pelaksanaannya. Guru terlebih dahulu memberitahu cara pelaksanaan 

model pembelajaan moral reasoning. 

g. Dilema moral yang disajikan diupayakan dapat merangsang perserta 

didik untuk berfikir dan membuat keputusan-keputusan berkaitan 

dengan dilema moral.  

Pada pertemuan pertama, setiap kelompok mendiskusikan dilema moral 

yang sama dengan kelompok lainnya. Dilema moral yang didiskusikan 

pada pertemuan pertama yaitu tentang norma dalam kehidupan 

masyarakat. Berdasarkan dilema moral yang diberikan, maka setiap 

kelompok akan berdiskusi tentang dilema moral  terkait dengan norma 

dalam kehidupan masyarakat. Begitu pula untuk pertemuan selanjutnya. 

h. Mengaitkan pelajaran sekarang dengan pelajaran sebelumnya 

memotivasi siswa. 

i. Memberikan pertanyaan kepada siswa yang mengetahui konsep-konsep 

prasyarat yang harus dikuasai oleh siswa. 

j. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang homogen. 

setiap kelompoknya terdiri dari 4 siswa.  
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Kegiatan inti 

1) Presentasi dari guru 

Guru menyampaikan materi pelajaran terlebih dahulu yang ingin 

dicapai serta pentingnya kompetensi dasar tersebut untuk dipelajari.  

Tahap Pelaksanaan: 

a. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang homogen. 

setiap kelompoknya terdiri dari 4 siswa.  

b. Guru menjelaskan secara umum tentang materi pelajaran dan model 

pembelajaran moral reasoning. 

c. Meminta peserta didik untuk mengajukan pertanyaan tentang tugas 

yang akan dilaksanakan. 

d. Guru mempersilahkan siswa untuk berdiskusi tentang dilema moral 

sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk oleh guru. Dalam 

model moral reasoning, siswa berdiskusi secara berkelompok yang 

setiap kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Peserta didik diajak untuk 

berdiskusi dalam memecahkan dilema moral mengenai KD Norma 

dalam masyarakat. Diharapkan dengan menggunakan model moral 

reasoning moralitas siswa meningkat. Dengan menggunakan model 

pembelajaran moral reasoning, setiap siswa memiliki hak untuk 

mengemukakan pendapatnya sesuai dengan tingkat penalaran yang 

mereka miliki sehingga setiap siswa berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran yang harapannya dapat meningkatkan moralitas 

siswa. 
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2) Persiapan Pengamatan 

a. Guru mengamati moralitas siswa dengan menggunakan lembar 

pengamatan. 

b. Presentasi  konsep-konsep  yang  harus  dikuasai  siswa  melalui 

demonstrasi dan bahan bacaan 

e. Presentasi keterampilan proses yang dikembangkan 

f. Presentasi  model  dan  cara  pembelajaran  yang  disesuaikan 

dengan KI dan KD materi PKn. 

g. Mengarahkan  siswa  melalui  model  pembelajaran  moral 

reasoning  yang diinginkan Guru. 

h. Memberikan bimbingan seperlunya 

 

Penutup 

 

a. Mengecek  dan  memberikan  umpan  balik  terhadap  pertanyaan  dari 

siswa 

b. Membimbing  siswa  yang  bertanya  dan  menyimpulkan  seluruh  

proses pembelajaran yang baru saja disampaikan dan dipelajari 

memberikan tugas rumah. 

c. Mengumpulkan  hasil  kerja  kelompok  setelah waktu ditentukan. 

d. Guru  membantu  siswa  untuk  melakukan  proses  evaluasi  terhadap 

kinerja mereka. 

e. membacakan cerita yang mengandung pesan-pesan moral sehingga 

siswa dapat menangkap pesan-pesan moral dibalik cerita yang 

disajikan guru.  
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2. Kelas  kontrol (VII.b) dengan model pembelajaran VCT. 

 

Penggunaan model pembelajaran VCT pada kelas Kontrol (VII.b) terdapat 

tiga tahap yaitu pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. 

 

Pendahuluan 

a. Memberikan salam dan doa. 

b. Melakukan Absensi siswa. 

c. Melakukan apersepsi san motivasi. 

d. Menginformasikan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. 

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

Bahan yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu berupa materi 

tentang norma dan keadilan. 

f. Guru memberikan gambaran secara umum tentang cara-cara 

pelaksanaannya. Guru terlebih dahulu memberitahu cara pelaksanaan 

model pembelajaan moral reasoning. 

g. Stimulus yang disajikan diupayakan dapat merangsang perserta didik 

untuk berfikir dan membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan 

analisis nilai.  

Pada peremuan pertama, setiap kelompok melakukan analisis nilai 

dengan problem yang sama dengan kelompok lainnya. Problem yang 

didiskusikan pada pertemuan pertama yaitu tentang norma dalam 

kehidupan masyarakat. Berdasarkan problem yang diberikan, maka 

setiap kelompok akan mendiskusikan dan mengklarifikasi nilai  terkait 

dengan norma dalam kehidupan masyarakat. Begitu pula kegiatan untuk 

pertemuan selanjutnya.  



123 
 

h. Mengaitkan pelajaran sekarang dengan pelajaran sebelumnya 

memotivasi siswa. 

i. Memberikan pertanyaan kepada siswa yang mengetahui konsep-konsep 

prasyarat yang harus dikuasai oleh siswa. 

 

Kegiatan inti 

1) Presentasi dari guru 

Guru menyampaikan materi pelajaran terlebih dahulu yang ingin 

dicapai serta pentingnya kompetensi dasar tersebut untuk dipelajari.  

Tahap Pelaksanaan: 

a. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang homogen. 

setiap kelompoknya terdiri dari 4 siswa.  

b. Guru menjelaskan secara umum tentang materi pelajaran dan model 

pembelajaran VCT 

c. Meminta peserta didik untuk mengajukan pertanyaan tentang tugas 

yang akan dilaksanakan. 

d. Guru mempersilahkan siswa untuk melakukan analisis nilai terhadap  

stimulus yang diberikan sesuai dengan kelompok yang sudah 

dibentuk oleh guru. Dalam model VCT siswa berdiskusi secara 

berkelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Peserta 

didik diajak untuk berdiskusi dalam memecahkan stimulus yang 

diberikan mengenai KD Norma dan keadilan. Diharapkan dengan 

menggunakan model VCT moralitas siswa meningkat. Dengan 

menggunakan model pembelajaran VCT setiap siswa memiliki hak 

untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan tingkat penalaran 
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yang mereka miliki sehingga setiap siswa berpartisipasi dalam 

kegiatan pembelajaran yang harapannya dapat meningkatkan 

moralitas siswa. 

 

2) Persiapan Pengamatan 

a. Guru mengamati moralitas siswa dengan menggunakan lembar 

pengamatan. 

b. Presentasi  konsep-konsep  yang  harus  dikuasai  siswa  melalui 

demonstrasi dan bahan bacaan. 

c.  Presentasi keterampilan proses yang dikembangkan. 

d. Presentasi  model  dan  cara  pembelajaran  yang  disesuaikan dengan 

KI dan KD materi PKn. 

e. Mengarahkan  siswa  melalui  model  pembelajaran  moral reasoning  

yang diinginkan Guru. 

f. Memberikan bimbingan seperlunya. 

 

Penutup 

 

a. Mengecek  dan  memberikan  umpan  balik  terhadap  pertanyaan  dari 

siswa. 

b. Membimbing  siswa  yang  bertanya  dan  menyimpulkan  seluruh  

proses pembelajaran yang baru saja disampaikan dan dipelajari 

memberikan tugas rumah. 

c. Mengumpulkan  hasil  kerja  kelompok  setelah waktu ditentukan. 

d. Guru  membantu  siswa  untuk  melakukan  proses  evaluasi  terhadap 

kinerja mereka. 
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3.3 Prosedur Penelitian  

Prosedur yang dijalankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan observasi pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui jumlah 

kelas yang akan dijadikan sebagai populasi kemudian digunakan sebagai 

sampel dalam penelitian. 

2. Menetapkan sampel dalam penelitian yang dilakukan dengan cara teknik 

cluster random sampling. 

3. Menyusun RPP dan silabus dengan menggunakan metode moral reasoning 

dan metode value clarification technique. 

4. Pertemuan pada kelas eksperimen maupun kelas pembanding sama yaitu 

10 kali pertemuan. 

5. Melaksanakan model pembelajaran moral reasoning dan value clarification 

technique.  

6. Melakukan penilaian melalui lembar observasi untuk mengukur moralitas 

siswa  dan menyebarkan angket untuk mengetahui pengaruh pola asuh 

orang tua terhadap moralitas siswa. 

7. Analisis data untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. 

 

3.4.  Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Kelumbayan Barat tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri 

atas 3 kelas dengan jumlah 114 siswa yang terdiri dari 62 siswa 

perempuan dan 52 siswa laki-laki. 
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3.4.2 Sampel 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah teknik cluster random 

sampling. cluster random sampling adalah teknik yang memilih 

sampel bukan didasari individual, tetapi lebih didasarkan pada 

kelompok, daerah atau kelompok subjek yang secara alami berkumpul 

bersama (Sukardi,2003: 61). 

  

Sedangkan menurut Sugiono (2012: 83) menyatakan bahwa cluster 

random sampling digunakan untuk menentukan sampel bila objek 

yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Sampel penelitian ini 

diambil dari populasi sebanyak 3 kelas. Berdasarkan teknik cluster 

random sampling yang telah dilakukan maka diperoleh kelas VII a 

yang berjumlah 38 siswa sebagai kelas eksperimen (moral reasoning)  

dan kelas VIIb yang berjumlah 38 siswa sebagai kelas kontrol (model 

Value clarification teknique). 

 

Secara garis besar penelitian ini dilaksanakan dalam tahapan-tahapan 

sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Melakukan observasi ke sekolah yang akan dijadikan penelitian, 

mengetahui jumlah kelas yang akan digunakan sebagai populasi 

dan pengambilan sampel dalam penelitian, menentukan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, kemudian menyusun rancangan 

penelitian. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik sampling 

yaitu cluster random sampling. 
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a. Menetapkan langkah-langkah penerapan model moral 

reasoning. 

b. Menetapkan langkah-langkah penerapan model pembelajarn 

VCT Melakukan penilaian melalui lembar observasi untuk 

mengukur moralitas siswa. 

c. Mengumpulkan data penelitian. 

d. Mengolah data dengan teknik analisis data. 

e. Menuliskan hasil penelitian, menguji hipotesis dan menarik 

kesimpulan. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Menurut sugiyono (2012: 38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel 

bebas (independen), variabel terikat (devenden) dan variabel moderator. 

 

3.5.1 Variabel Independen (Bebas) 

Variabel bebas (independen variable) adalah variabel yang dalam 

sebuah penelitian dijadikan penyebab atau berfungsi mempengaruhi 

variabel terikat. Dengan kata lain, tinggi rendahnya nilai pada variabel 

terikat dapat tergantung dari tinggi rendahnya nilai variabel bebas 

(Setiyadi,2006: 107).  
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Sedangkan menurut Sugiyono (2012: 39) variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel deveden (variabel terikat) Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah model pembelajaran, yaitu model 

Pembelajaran model  moral reasoning   sebagai kelas eksperimen 

(X1) dan pembelajaran model value clarification technique sebagai 

kelas kontrol (X2). 

 

3.5.2 Variabel Dependen (Terikat) 

 

Menurut Sugiyono (2012: 39) variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Variabel terikat biasanya dilambangkan dengan huruf Y. Variabel 

terikat pada penelitian ini adalah moralitas  siswa kelas eksperimen 

(Y1) dan siswa kelas kontrol (Y2). 

 

3.5.3 Variabel Moderator 

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat 

dan memperlemah) hubungan antara variabel indevenden dan variabel 

devenden, variabel ini disebut juga variabel indevenden kedua 

(Sugiyono,2012: 39). Variabel moderator dalam penelitian ini adalah 

pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua diduga mempengaruhi 

hubungan antara model pembelajaran (moral reasoning dan value 

clarification technique) dengan moralitas siswa. 
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3.6 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

3.6.1  Definisi Konseptual 

1. Moralitas  

Moralitas merupakan sikap moral seseorang yang berhubungan 

dengan nilai-nilai susila yang terungkap dalam tindakan lahiriah, 

sehingga seseorang akan lebih bersikap dan berbuat baik tanpa 

pamrih.  

2. Pola Asuh Orang Tua 

Pola asuh orang tua merupakan cara atau sikap yang dilakukan 

orang tua dalam mendidik dan merawat anaknya dalam membentuk 

sikap dan watak anak serta mengenalkan norma dan tata nilai yang 

berlaku serta pola pemikiran atau psikologis anak. 

 

3.6.2 Definisi Operasional variabel 

Beberapa variabel atau objek yang akan diteliti serta definisi 

operasional dalam rangka peningkatan moralitas siswa dengan pokok 

bahasan norma dan keadilan  yaitu sebagai berikut. 

1. Moralitas siswa dalam pembelajaran moral reasoning dan VCT 

adalah tinggi rendahnya perubahan moralitas yang dilakukan siswa 

selama proses pembelajaran dan diamati dengan instrumen lembar 

observasi moralitas siswa yang meliputi kejujuran, kesopanan, 

kedisiplinan, toleransi dan tanggung jawab. Pola asuh orang tua 

baik pola asuh otoriter maupun permisif juga sangat berpengaruh 

terhadap moralitas siswa. Diharapkan dengan menggunakan model 

moral reasoning dan VCT dengan memperhatikan pola asuh orang 
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tua moralitas siswa dapat meningkat. Dengan menerapkan langkah-

langkah model pembelajaran moral reasoning dan VCT, setiap 

siswa memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya sesuai 

dengan tingkat penalaran yang mereka miliki sehingga setiap siswa 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang harapannya dapat 

meningkatkan moralitas siswa.  

2. Langkah-langkah pembelajaran dengan moral reasoning dalam 

meningkatkan moralitas siswa  adalah penyajian dilema moral yang 

dapat melalui observasi, membaca cerita, koran/majalah, 

mendengarkan sandiwara, melihat film dan sebagainya, setelah 

disajikan problematik dilema moral, dilanjutkan dengan pembagian 

kelompok diskusi, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil, 

membawa hasil diskusi kelompok ke dalam diskusi kelas, 

selanjutnya siswa dapat mengorganisasikan nilai-nilai yang terpilih 

tersebut ke dalam dirinya, guru membimbing  siswa  yang  bertanya  

dan  menyimpulkan  seluruh  proses pembelajaran yang baru saja 

disampaikan dan dipelajari, guru  membantu  siswa  untuk  

melakukan  proses  evaluasi  terhadap kinerja mereka. 

3. Langkah-langkah dalam proses pembelajaran VCT dalam 

meningkatkan moralitas siswa adalah pembukaan pengajaran, guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran, ruang lingkup materi, metode 

kerja, alat dan ikhtisar umum pembelajaran; Guru melontarkan 

stimulus, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdialog 

sendiri atau sesama teman sehubungan dengan stimulus tadi., 
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melaksanakan dialog terpimpin melalui pertanyaan yang telah 

disusun oleh guru yang berhubungan dengan stimulus tadi, baik 

secara individual maupun berkelompok, menentukan argumen atau 

pendirian melalui pertanyaan guru baik secara individual maupun 

berkelompok, pembahasan/pembuktian argumen, penyimpulan 

materi 

Tabel 5. Kisi-kisi observasi nilai moralitas siswa 

 

N

o 

No 

Resp 

Aspek Yang diamati S

k

o

r 

1 2 3 4 5 

a b c a b c a b c a b c a b c  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

Keterangan:  

1. kejujuran 

2. kesopanan 

3. kedisiplinan 

4. toletansi 

5. tanggung jawab 

 

Skor: 

1. selalu 

2. sering 

3. kadang-kadang 

4. tidak pernah 
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Tabel 6. Rubrik observasi moralitas 

 

 

No 

 

 

Dimensi 

Selalu 

 

          (1) 

Sering 

 

(2) 

Kadang-

kadang 

(3) 

Tidak 

pernah 

        (4) 

 

 

1 

 

 

Kejujuran 

 

 

 

 

Selalu 

Mengerjakan 

tugas dari 

guru dengan 

melihat 

jawaban 

teman yang 

lain 

 

Sering 

Mengerjaka

n tugas dari 

guru dengan 

melihat 

jawaban 

teman yang 

lain  

 

Kadang-

kadang 

Mengerjakan 

tugas dari 

guru dengan 

melihat 

jawaban 

teman yang 

lain 

 

Tidak 

pernah 

Mengerjaka

n tugas dari 

guru dengan 

melihat 

jawaban 

teman yang 

lain 

tidak pernah 

mau 

mengakui 

kesalahan 

Sering tidak 

mau  

mengakui 

kesalahan 

Kadang-

kadang mau 

mengakui 

kesalahan 

Selalu  mau 

mengakui 

kesalahan 

Tidak pernah 

mau 

menyampaik

an informasi 

sesuai fakta 

Sering tidak 

mau  

menyampai

kan 

informasi 

sesuai fakta 

Kadang-

kadang mau 

Menyampai 

kan informasi 

sesuai fakta 

Selalu  mau 

menyampai

kan 

informasi 

sesuai fakta 

2 Kesopanan 

 

Tidak pernah 

mau minta 

ijin ketika 

memasuki 

ruang 

Sering tidak 

minta ijin 

ketika 

memasuki 

ruangan 

Kadang-

kadang minta 

ijin ketika 

memasuki 

ruangan 

Selalu  

minta ijin 

ketika 

memasuki 

ruangan 

Tidak pernah 

sopan dalam 

berpakaian 

Sering tidak  

berpakaian 

dengan 

sopan 

Kadang-

kdang sopan 

dalam 

berpakaian 

 

Selalu 

sopan 

dalam 

berpakaian 

Selalu 

berkata kotor, 

kasar dan 

takabur 

Sering 

berkata 

kotor, kasar 

dan takabur 

Kadang-

kadang 

berkata kotor, 

kasar dan 

takabur 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

pernah   

berkata 

kotor, kasar 

dan takabur 
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Lanjutan tabel 6. 

3 Kedisiplinan 

 

Tidak pernah 

hadir 

disekolah 

tepat waktu. 

Sering hadir 

disekolah 

tidak tepat 

waktu. 

Kadang-

kadang hadir 

disekolah 

tepat waktu. 

Selalu hadir 

disekolah 

tepat waktu. 

 

Tidak pernah 

tertib dalam 

mengikuti 

pelajaran. 

Sering tidak 

tertib dalam 

mengikuti 

pelajaran. 

Kadang-

kadang tertib 

dalam 

mengikuti 

pelajaran.  

selalu tertib 

dalam 

mengikuti 

pelajaran. 

Tidak pernah 

mengumpulk

an tugas tepat 

waktu. 

 

Sering tidak 

mau 

mengumpul

kan tugas 

tepat waktu. 

 

Kadang-

kadang 

mengumpulk

an tugas tepat 

waktu. 

Selalu  

mengumpul

kan tugas 

tepat waktu. 

4 Toleransi 

 

Tidak pernah 

mau 

menghormati 

teman yang 

berbeda suku. 

sering tidak 

mau 

menghorma

ti teman 

yang 

berbeda 

suku. 

Kadang-

kadang mau 

menghormati 

teman yang 

berbeda suku. 

Selalu mau 

menghorma

ti teman 

yang 

berbeda 

suku. 

Tidak pernah 

mau 

menghargai  

pendapat 

orang lain. 

Sering tidak 

mau  

menghargai 

pendapat 

orang lain. 

Kadang-

kadang mau 

menghargai  

pendapat 

orang lain. 

 

Selalu  mau 

menghargai  

pendapat 

orang lain.  

  Tidak pernah 

mau 

memaafkan 

kesalahan 

orang lain. 

 

Sering tidak 

mau 

memaafkan 

kesalahan 

orang lain. 

Kadang-

kadang mau 

memaafkan 

kesalahan 

orang lain. 

Selalu 

memaafkan 

kesalahan 

orang lain. 

5 Tanggung 

jawab 

 

Tidak pernah 

mau  

mengerjakan 

tugas 

individu 

dengan baik. 

Sering tidak 

mau  

mengerjaka

n tugas 

individu 

dengan 

baik. 

Kadang-

kadang mau 

mengerjakan 

tugas 

individu 

dengan baik. 

Selalu 

mengerjaka

n tugas 

individu 

dengan 

baik. 

  Tidak pernah 

mau 

melaksanaka

n piket kelas 

sesuai 

jadwal. 

Sering tidak 

mau 

melaksanak

an piket 

kelas sesuai 

jadwal. 

Kadang-

kadang mau 

melaksana 

kan piket 

kelas sesuai 

jadwal. 

Selalu 

melaksana 

kan piket 

kelas sesuai 

jadwal. 
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Lanjutan Tabel 6. 

  Tidak pernah 

mau 

mengikuti 

pelajaran 

dikelas 

dengan penuh 

semangat. 

Sering tidak 

mengikuti 

pelajaran 

dikelas 

dengan 

penuh 

semangat. 

Kadang-

kadang mau 

mengikuti 

pelajaran 

dikelas 

dengan penuh 

semangat. 

Selalu 

mengikuti 

pelajaran 

dikelas 

dengan 

penuh 

semangat. 

 

 

Tabel  7. Kisi-kisi angket pola asuh orang  

No Variabel Dimensi Indikator Item soal 

 

 

 

1 

 

Pola 

Asuh 

Orang 

Tua 

Pola asuh 

otoriter 

 

 

 

 

 Kurang komunikasi 

 Amat berkuasa 

 Suka menghukum 

 Selalu mengatur 

 Suka memaksa 

 bersifat kaku  

1,1 2 
2, 13 
3,14,23 
4, 15 
5,16, 24 
6, 17 

   

 

Pola asuh 

permisif 

  Kurang membimbing 

 Kurang Kontrol 

 Tidak pernah 

menghukum 

 Anak lebih berperan dari 

pada orang tua 

 memberi kebebasan 

penuh 

 Selalu memberi fasilitas  

7, 18 
8, 19,25 
9, 20,26 

 

10,21 
 
 
11,22 
 
27,28 

JUMLAH  28 

 

Tabel 8. Lembar Angket Pola Asuh Orang Tua  

No pernyataan selalu Sering 

> 20 

Kadang 

11 - 20 

Jarang 

< 11 

Tidak 

pernah 

1 Pada saat jam belajar 

anda menyalakan radio 

atau TV, orang tua 

langsung mematikan 

tanpa alasan apapun. 

     

2 Bila ayah ibu dirumah, 

maka kalian akan 

merasa tertekan karena 

ayah dan ibu ingin 

menang sendiri. 
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Lanjutan Tabel 8 

3 Jika tahu prestasi 

belajar anda menurun, 

orang tua akan memberi 

hukuman. 

     

4 Orang tua mengatur 

waktu belajar anda 

tanpa menghiraukan 

waktu yang tepat bagi 

anda untuk belajar. 

     

5 Orang tua selalu 

memaksa anda untuk 

selalu mengosi waktu 

luang dengan belajar. 

     

6 jika anda terlibat 

masalah disekolah, 

orang tua tidak mau 

mengerti dengan alasan 

yang anda kemukakan. 

     

7 pada saat anda belajar, 

orang tua kurang 

memperhatikan. 

     

8 Orang tia tidak tahu 

hasil ulangan  anda, 

yang penting anda 

selalu berangkat 

sekolah. 

     

9 Orang tua tidak pernah 

menghukum, jika anda 

tidak pernah belajar 

PPKn. 

     

10 Semua kegiatan 

dirumah diserahkan 

sepenuhnya kepada 

anda tanpa saran dan 

pertimbangan orang tua. 

     

11 Orang tua memberikan 

kebebasan penuh 

kepada anda untuk 

memilih kegiatan 

ekstrakurikuler. 

     

12 Di rumah orang tua 

tidak mengajak 

berbincang-bincang. 

     

13 Peraturan didalam 

keluarga ditetapkan 

sepenuhnya oleh oleh 

orang tua. 
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Lanjutan Tabel 8 

14 Jika anda ketahuan 

tidak mengerjakan tugas 

dirumah, orang tua akan 

langsung memukul. 

     

15 Orang tua mengatur 

kegiatan yang harus 

anda ikuti. 

     

16 orang tua memaksa 

agar anda selalu 

mengerjakan pekerjaan 

rumah tanpa alasan 

apapun. 

     

17 Orang tua sering 

menolak pendapat yang 

anda kemukakan dalam 

menyelesaikan 

permasalahan sehari-

hari dirumah. 

     

18 Jika anda menonton TV 

sampai larut malam, 

orang tua tidak 

melarang atau 

menasehati. 

     

19 Orang tua sibuk dengan 

pekerjaannya sehingga 

tidak tahu jika anda 

sedang mengalami 

masalah dalam belajar. 

     

20 Orang tua tidak 

menghukum anda tetapi 

memakluminya jika 

anda tidak mau 

berangkat sekolah. 

     

21 Orang tua tidak 

mengatur kegiatan 

belajar anda tetapi 

hanya memberikan 

fasilitas yang 

diperlukan. 

     

22 Dirumah, anda belajar 

atau tidak orang tua 

tidak pernah menegur. 

     

23 Orang tua memberikan 

hukuman bila 

nasehatnya tidak anda 

laksanakan. 
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Lanjutan Tabel 8 

24 Jika orang tua anda 

mempunyai pendapat, 

tidak ada satu pun 

anggota keluarga yang 

boleh menyangkal. 

 

     

25 Jika anda pulang 

sampai larut malam, 

orang tua mempercayai 

sepenuhnya alasan 

anda. 

 

     

26 jika anda malas belajar, 

orang tua membiarkan 

saja. 

 

     

27 Orang tua membelikan 

apapun keinginan anda. 

 

     

28 Orang Tua memberikan 

kebebasan kepada anda 

memiliki apapun yang 

anda inginkan. 

     

 

Untuk mengetahui jenis pola asuh orang tua yang diterapkan orang tua 

kepada anaknya di SMP Negeri 1 Kelumbayan Barat, angket tentang pola 

asuh orang tua terdiri dari 28 pernyataan dengan pilihan selalu, sering, 

kadang-kadang, jarang-jarang dan tidak pernah. Jawaban selalu diberi skor 

4, sering diberi skor 3, kadang-kadang diberi skor 2, jarang-jarang diberi 

skor 1, dan tidak pernah diberi skor 0. Berikut ini merupakan 

pengelompokan pernyataan tentang pola asuh orang tua berdasarkan 

perolehan skor angket. 
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Tabel 9. Kriteria pola asuh berdasarkan perolehan skor angket 

Pola 

Asuh 

Jumlah 

pernyataan 

Jumlah 

Skor 

Skor Maksimal Kategori 

Otoriter 14 Pernyataan 14 – 28  56 Otoriter 

≥ 29 56 Tidak Otoriter 

Permisif 14 pernyataan 14 - 28 56 Permisif 

≥ 29  56 Tidak Permisif 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Pada penelitian ini, data moralitas siswa diperoleh dengan observasi. Hadi 

dalam Sugiyono (2012: 145) mengemukakan bahwa observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Tujuan observasi adalah untuk menjelaskan 

situasi yang kita teliti, kegiatan-kegatan yang terjadi, individu-individu 

yang terlibat dalam suatu kegiatan dan hubungan antar situasi, antar 

kegiatan dan antar individu (Setiyadi,2006: 239). Observasi dilakukan 

pada siswa. Kegiatan observasi dilakukan secara langsung pada saat proses 

pembelajaran di SMP Negeri 1 Kelumbayan Barat. Observasi dilakukan 

untuk mengetahui moralitas siswa dengan menggunakan lembar observasi. 
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2. Angket 

Dalam hal ini data pola asuh orang tua diperoleh dengan angket. Angket 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2012: 142). Teknik angket dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui pola asuh orang tua dengan menggunakan 

skala linkert. Skala linkert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(sugiyono, 2012: 93). Tiap item dibagi kedalam lima  skala, yaitu Selalu, 

sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah.  

 

3.8    Uji Persyaratan Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini berupa non tes. Instrumen non tes 

dilakukan pada saat proses pembelajaran atau akhir penelitian yang 

bertujuan untuk mengukur moralitas siswa dan pengaruh pola asuh orang 

tua. Sebelum instrumen digunakan maka terlebih dahulu diadakan uji coba 

instrumen. 

 

3.8.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan 

dan keaslian suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang ditelliti secara tepat. 

Menurut Arifin (2011 : 245) validitas adalah suatu derajat ketepatan 

instrumen (alat ukur), maksudnya apakah instrumen yang digunakan 
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betul-betul tepat untuk mengkur apa yang akan diukur. Penelitian ini 

menggunakan instrumen angket dan lembar observasi yang bersifat 

menghimpun data sehingga tidak memerlukan standarisasi 

instrumen, cukup dengan validitas isi. Validitas isi menunjukkan 

kemampuan instrumen penelitian dalam mengungkapkan atau 

mewakili semua isi yang hendak diukur. Uji validitas dilakukan 

dengan mengukur korelasi antara variabel atau item dengan sekor 

total variabel. Cara mengukur validitas isi yaitu dengan mencari 

korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total 

menggunakan rumus teknik korelasi product momen. Dengan rumus 

sebagai  berikut : 

∑    ∑    ∑   

√{ ∑    ∑  
 

  } { ∑      ∑  
 

  } 

 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N = Banyaknya Subjek ( Peserta tes) 

X = Skor tiap butir soal 

Y = Skor total 

 

Hasil perhitungan validitas untuk lembar observasi moralitas siswa 

terhadap butir selengkapnya disajikan dalam rangkuman hasil 

perhitungan uji validitas berikut ini. 
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Tabel 10. Hasil Perhitungan Validitas Lembar Observasi 

 

No 

Item 

rHitung rTabel Status 

1 0,41 0,362 Valid 

2 0,51 0,362 Valid 

3 0,47 0,362 Valid 

4 0,54 0,362 Valid 

5 0,59 0,362 Valid 

6 0,50 0,362 Valid 

7 0,56 0,362 Valid 

8 0,52 0,362 Valid 

9 0,39 0,362 Valid 

10 0,41 0,362 Valid 

11 0,36 0,362 Valid 

12 0,50 0,362 Valid 

13 0,55 0,362 Valid 

14 0,70 0,362 Valid 

15 0,39 0,362 Valid 

Sumber: Analisis data hasil penelitian 2016. 

 

Tabel 11. Rangkuman Hasil Perhitungan Validitas Lembar 

Observasi 

 

 

R  hitung Kategori Butir 

R hitung ≥ 

0,362 

Valid 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

Sumber: Analisis data hasil penelitian 2016. 

 

Rangkuman hasil perhitungan uji validitas di atas, terlihat bahwa 

seluruh butir instrumen tergolong valid karena memiliki r hitung 

lebih dari atau sama dengan 0,362. 

 

Hasil perhitungan validitas untuk angket pola asuh orang tua siswa 

selengkapnya disajikan dalam rangkuman hasil perhitungan uji 

validitas berikut ini. 
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Tabel 12. Hasil Perhitungan Validitas Lembar Angket 

 

No Item rHitung rTabel Status 

1 0,80 0,362 Valid 

2 0,39 0,362 Valid 

3 0,73 0,362 Valid 

4 0,40 0,362 Valid 

5 0,69 0,362 Valid 

6 0,74 0,362 Valid 

7 0,47 0,362 Valid 

8 0,56 0,362 Valid 

9 0,74 0,362 Valid 

10 0,68 0,362 Valid 

11 0,74 0,362 Valid 

12 0,68 0,362 Valid 

13 0,41 0,362 Valid 

14 0,43 0,362 Valid 

15 0,36 0,362 Valid 

16 0,74 0,362 Valid 

17 0,54 0,362 Valid 

18 0,77 0,362 Valid 

19 0,43 0,362 Valid 

20 0,69 0,362 Valid 

21 0,74 0,362 Valid 

22 0,76 0,362 Valid 

23 0,37 0,362 Valid 

24 0,37 0,362 Valid 

25 0,59 0,362 Valid 

26 0,67 0,362 Valid 

27 0,70 0,362 Valid 

28 0,70 0,362 Valid 

Sumber: Analisis data hasil penelitian 2016 

 

Tabel 13. Rangkuman Hasil Perhitungan Validitas Angket 

 

R  hitung Kategori Butir 

R hitung ≥ 

0,362 

Valid 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 

18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28. 

Sumber: Analisis data hasil penelitian 2016. 
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Rangkuman hasil perhitungan uji validitas di atas, terlihat bahwa 

seluruh butir instrumen tergolong valid karena memiliki r hitung 

lebih dari atau sama dengan 0,362. 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Arifin (2011: 249) mengatakan reliabilitas adalah derajat konsistensi 

intrumen yang bersangkutan. Suatu intrumen dikatakan reliabel jika 

selalu memberikan hasil yang sama pada  waktu dan kesempatan 

yang berbeda. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan 

data sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, 

dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode alpha 

cronbach atau koefisien alpha. Teknik ini dapat digunakan untuk 

menguji reliabilitas test dan skala sikap. 

     (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

Keterangan: 

       = Reliabilitas instrumen 

      = Banyaknya butir soal atau banyaknya pertanyaan 

∑  
    = Jumlah varians butir 

  
     = Varians total 

 

 

Tabel 14. Tingkatan Besarnya Reliabilitas 

 

No. Besarnya Nilai r Interpretasi 

1 Antara 0,800 sampai 1,000 Sangat Tinggi 

2 Antara 0,600 sampai 0,800 Tinggi 

3 Antara 0,400 sampai 0,600 Cukup 

4 Antara 0,200 sampai 0,400 Rendah 

5 Antara 0,000 sampai 0,200 Sangat rendah (tak berkorelasi) 

Sumber: Suharsimi Arikunto (2006: 276). 
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Penelitian ini pada uji realibilitas menggunakan penghitungan manual.  

Uji ini menggunakan lembar observasi yang yang dilakukan kepada 

30 responden dengan 15  item pernyataan pada variabel Moralitas. 

Berikut disajikan hasil uji reliabilitas lembar observasi moralitas 

siswa.  

 

  
   [

  

    
 ] [   

    

     
 ]
 

     [      ] [         ] 

     [      ] [       ] 

           

 
Tabel 15. Hasil Perhitungan Reliabilitas Lembar Observasi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,76 15 

Sumber: Analisis data hasil penelitian 2016. 

 

Dari data diatas didapatkan hasil r11 yaitu 0,76. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa lembar observasi moralitas yang digunakan 

memiliki reliabilitas tinggi yaitu 0,76. Dengan demikian, semua item 

pernyataan pada lembar observasi moralitas dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian. 
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Pada uji reliabilitas angket pola asuh orang tua  dilakukan kepada 30 

responden dengan 28 item penyataan pada variabel pola asuh orang 

tua. Berikut disajikan hasil uji reliabilitas lembar observasi moralitas 

siswa. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. 
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Tabel 16. Hasil Perhitungan Reliabilitas Lembar Angket 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.93 28 

Sumber: Analisis data hasil penelitian 2016 

 

Dari data diatas didapatkan hasil r11 yaitu 0,93. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa lembar angket pola asuh orang tua  yang 

digunakan memiliki reliabilitas sangat tinggi yaitu 0,93. Dengan 

demikian, semua item pernyataan pada angket pola asuh orang tua 

dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. 
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3.9 Uji persyaratan Analisis Data 

3.9.1 Uji Normalitas 

Penelitian ini menggunakan uji normalitas yaitu uji liliefors 

berdasarkan hasil tes sampel yang akan diuji hipotesisnya, apakah 

sampel tersebut berdistribusi normal atau sebaliknya dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Rumusnya yaitu : 

Lo = F (Zi) – S (Zi) 

Keterangan : 

Lo = harga mutlak terbesar 

F (Zi) = peluang angka baku 

S (Zi) = proporsi angka baku 

(Sudjana, 2005: 466 – 467) 

 

Kriteria pengujian adalah jika Lhitung < Ltabel dengan huruf 

signifikansi 0,05 maka variabel tersebut berdistribusi normal, 

demikian pula sebaliknya (Sudjana, 2005: 466-467). 

 

3.9.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal 

dari populasi yang homogen atau tidak. Uji homogenitas yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah uji dengan menggunakan 

rumus Uji Levene. Adapun rumusnya (Sugiyono, 2010: 271) adalah: 

        Varian terbesar 

F   =  

            Varian terkecil 
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Hal ini berlaku ketentuan bahwa bila harga Fhitung ≤ Ftabel maka data 

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

dengan taraf signifikansi 0,05 dan dk (n1 – 1 : n2 – 2). Untuk  

pengujian homogenitas peneliti menggunakan penghitungan manual. 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

a. t-test Dua Sampel Independen 

Berdasarkan penelitian ini pengujian hipotesis komparatif dua sampel 

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

yang dapat digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif dua sampel 

independen yakni rumus separated varian dan polled varian.  

t=
      

√
  
 

  
  

  
 

  

 

t=
      

√
(     )    

   (      )  
  

     
 (

 

  
  

 

  
)

   

Keterangan: 

X1 = rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 

X
2
 = rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol 

  
  

 
= varian total kelompok 1 

  
  = varian total kelompok 2 

n1 = banyaknya sampel kelompok 1 

n2 = banyaknya sampel kelompok 2 
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Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu: 

a. Apakah ada dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya 

sama atau tidak. 

b. Apakah varian data dari dua sampel itu homogen atau tidak. Untuk 

menjawab itu perlu pengujian homogenitas varian. Berdasarkaan dua 

hal diatas, maka berikut ini diberikan petunjuk untuk memilih 

rumusan t-test sebagai berikut: 

1. Bila jumlah anggota sampel n1= n2 dan varians homogen, maka 

dapat menggunakan rumus t-test baik separated varians maupun 

polled varians untuk mengetahui t-tabel maka digunakan dk yang 

besarnya dk= n1+ n2-2. 

2. Bila n1 tidak sama dengan n2 dan varians homogen dapat 

digunakan rumus t-test dengan polled varians, dengan dk= n1+ n2-

2. 

3. Bila n1= n2 varians tidak homogen, dapat dikatakan rumus t-test 

dengan polled varians maupun separated varians, dengan dk= n1 

atau n2-1, jadi dk bukan n1+ n2-2. 

4. Bila n1 tidak sama dengan n2 dan varians tidak homogen, dapat 

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

pengganti harga t tabel hitung dari selisih harga t tabel dengan  

dk=( n1-1) dan dk= n2-1, dibagi dua kemudian ditambah dengan 

harga t terkecil. (sugiyono,2005:134-135). 

 

b. Analisis Varians Dua Jalan 

Analisis varians atau Anava merupakan sebuah teknik inferensial yang 

digunakan untuk menguji rerata nilai. Penelitian ini menggunakan anava 

dua jalan. Analisis varian dua jalan merupakan teknik analisis data 

penelitian dengan desain faktorial dua faktor (Arikunto,2007: 424). 

Penelitian ini menggunakan Anava dua jalan untuk mengetahui perbedaan 

model pembelajaran perbedaan moralitas dan untuk mengetahui apakah 

ada interaksi antara model pembelajaran dengan moralitas siswa dan pola 

asuh orang tua pada mata pelajaran PKn. 
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Tabel 17. Rumusan Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan 

 

Sumber 

Variasi 

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK FO p 

Antara A 

 

 

 

Antara B 

 

 

Antara AB 

(Interaksi) 

 

 

Dalam (d) 

 

JKA=∑
 ∑    

  
 

 ∑    

 
 

 

 

JKb=∑
 ∑    

  
 

 ∑    

 
 

 

 

JKA=∑
 ∑    

  
 

 ∑    

 
         

 

 

JK(d) = JKA – JKB - 

JKAB 

 

A – 1 (2) 

 

 

 

B – 1 (2) 

 

 

 

dbaxdbb (4) 

 

 

dbT–dbA–

dbB-dbAB 

   

   
 

 

 
   

   
 

 

 
    

    
 

 
   

   
 

   

   
 

 

 
   

   
 

 

 
    

   
 

 

 

Total (T)  JKT =∑  
  

 ∑    

 
     

sumber : Suharsimi Arikunto, 2006: 253). 

Keterangan: 

JKT  = jumlah kuadrat total 

JKA = jumlah kuadrat variabel A 

JKB  = jumlah kuadrat variabel B 

JKAB = jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B 

JKd  = jumlah kuadrat dalam 

MKA = jumlah kuadrat variabel A 

MKB = jumlah kuadrat variabel B 

MKAB = mean kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B 

MKd = mean kuadrat dalam 

FA  = harga FO untuk variabel A 

FB  = harga FO untuk variabel B 

FAB  = harga FO untuk variabel A dengan variabel B 
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Tabel 18. Cara untuk menentukan kesimpulan 

Jika FO ≥ Ft 1% Jika FO ≥ Ft 5% Jika FO < Ft 5% 

Harga FO yang 

diperoleh sangat 

signifikan 

Harga FO yang 

diperoleh signifikan 

Harga FO yang 

diperoleh tidak 

signifikan 

Ada perbedaan mean 

secara sangat 

signifikan 

Ada perbedaan mean 

secara signifikan 

Tidak ada perbedaan 

mean secara sangat 

signifikan 

Hipotesis nihil (HO) 

ditolak 

Hipotesis nihil (HO) 

ditolak 

Hipotesis nihil (HO) 

diterima 

P < 0,01 atau  

P = 0,01 

P < 0,01 atau P = 0,01 P < 0,01 atau P = 0,01 

Sumber: Arikunto (2006: 256). 

 

3.11 Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuh pengujian 

hipotesis diantaranya sebagai berikut. 

 

Rumusan hipotesis 1 

Ho : µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 

Ho :  tidak terdapat perbedaan moralitas antara siswa yang pembelajarannya  

menggunakan model moral reasoning dan value clarification 

technique pada pembelajaran PPKn. 

Ha : terdapat perbedaan moralitas antara siswa yang pembelajarannya    

menggunakan model moral reasoning dan value clarification 

technique pada pembelajaran PPKn. 
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Rumusan Hipotesis 2 

Ho : µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 

Ho :  tidak terdapat perbedaan moralitas antara siswa yang pola asuh orang 

tua nya otoriter dan pola asuh orang tua permisif pada pembelajaran  

PPKn. 

Ha :  terdapat perbedaan moralitas antara siswa yang pola asuh orang tua 

nya otoriter dan pola asuh orang tua permisif pada pembelajaran  

PPKn. 

 

Rumusan Hipotesis 3 

Ho : µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 

 

Ho :  tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan pola asuh 

orang tua terhadap moralitas siswa pada pembelajaran PPKn. 

Ha  :  terdapat interaksi antara model pembelajaran dan pola asuh orang tua 

terhadap moralitas siswa pada pembelajaran PPKn. 

 

Rumusan Hipotesis 4 

Ho : µ1 ≤ µ2 

Ha : µ1 > µ2 

Ho : moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model moral 

reasoning lebih rendah dibandingkan pembelajaran model value 

clarification technique bagi siswa yang  pola asuh orang tua otoriter 

pada pelajaran PPKn. 
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Ha : moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model moral 

reasoning lebih tinggi dibandingkan pembelajaran model value 

clarification technique bagi siswa yang  pola asuh orang tua otoriter 

pada pelajaran PPKn. 

 

Rumusan Hipotesis 5 

Ho : µ1 ≥ µ2 

Ha : µ1 < µ2 

 

Ho : Moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model moral 

reasoning lebih rendah dibandingkan pembelajaran model value 

clarification technique bagi siswa yang pola asuh orang tua permisif 

pada pelajaran PPKn. 

 Ha : Moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model moral 

reasoning lebih tinggi dibandingkan pembelajaran model value 

clarification technique bagi siswa yang pola asuh orang tua permisif 

pada pelajaran PPKn. 

 

Rumusan Hipotesis 6 

Ho : µ1 ≤ µ2 

Ha : µ1 > µ2 

 

Ho : Moralitas bagi siswa dengan pola asuh permisif lebih tinggi  

dibandingkan dengan pola asuh otoriter dengan menggunakan 

pembelajaran model moral reasoning pada pelajaran PPKn. 
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Ha : Moralitas bagi siswa dengan pola asuh otoriter lebih tinggi  

dibandingkan dengan pola asuh permisif dengan menggunakan 

pembelajaran model moral reasoning pada pelajaran PPKn. 

 

Rumusan Hipotesis 7 

Ho : µ1 ≤ µ2 

Ha : µ1 > µ2 

 

Ho : Moralitas bagi siswa  dengan pola asuh otoriter lebih rendah 

dibandingkan dengan pola asuh permisif dengan menggunakan 

pembelajaran model value clarification technique pada pelajaran 

PPKn. 

Ha : Moralitas bagi siswa  dengan pola asuh otoriter lebih tinggi 

dibandingkan dengan pola asuh permisif dengan menggunakan 

pembelajaran model value clarification technique pada pelajaran 

PPKn. 

 

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

Tolak HO apabila Fhitung > Ftabel ; thitung > ttabel 

Terima HO apabila Fhitung < Ftabel ; thitung < ttabel 

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

jalan. Hipotesis 4,5,6 dan 7 diuji menggunakan rumus t-test dua sampel 

indevenden (separated Varian). 

 

  



 

 

 

 

V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

  

5.1  Simpulan 

  Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat 

disimpulkan bahwa. 

1. Terdapat perbedaan moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model moral reasoning dan siswa yang menggunakan model VCT. 

Moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model moral 

reasoning lebih tinggi dari pada model VCT. Hal ini terbukti rata-rata skor 

moralitas siswa dengan menggunakan model moral reasoning sebesar 49,65 

sedangkan dengan menggunakan model pembelajaran VCT sebesar 45,57. 

Perbedaan tersebut terlihat dari model moral reasoning yang mengukur 

tingkat pertimbangan moral dan penalaran moral siswa serta tingkat 

kesadaran moral siswa dengan diberikannya dilema moral.  Sedangkan 

model pembelajaran VCT lebih menekankan pada perubahan sikap siswa 

yang sangat baik, ideal, patuh, dan penurut namun hanya bertujuan untuk 

menyenangkan guru atau memperoleh nilai yang baik. Melalui penerapan 

model pembelajaran moral reasoning dengan teknik dilema moral, siswa 

akan mampu membedakan yang baik dan yang benar, melatih siswa untuk 
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menilai dan mengembangkan nilai-nilai moral yang sudah ada dalam diri 

siswa.  

2. Moralitas siswa yang pola asuh orang tua otoriter lebih tinggi dibandingkan 

pola asuh orang tua permisif. Hal ini terbukti dengan rata-rata skor 

moralitas siswa pada pola asuh otoriter sebesar 4 dan pola asuh pemisif 

sebesar 3 pada tiap pertemuan. Pada kelas eksperimen pola asuh orang tua 

otoriter mendapatkan rata-rata 52,45 dan pada pola asuh otoriter dikelas 

kontrol sebesar 46,64. Sedangkan pola asuh permisif dikelas eksperimen 

sebesar 45,03 dan kelas kontrol sebesar 45,06. Bagi siswa dengan pola asuh 

otoriter, mereka cenderung menjadi siswa memiliki tingkat kejujuran, 

kesopanan, kedisiplinan, toleransi, dan tanggung jawab yang lebih tinggi 

dibandingkan pola asuh permisif. Pada pola asuh permisif siswa cenderung 

menjadi anak yang senang bertindak semaunya sendiri dan kurang  kontrol 

dari orang tua.  Pola asuh orang tua yang diterapkan dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan orang tua dan tingkat ekonomi keluarga.  

3. Terdapat interaksi antara model pembelajaran moral reasoning dengan 

model pembelajaran VCT serta pola asuh orang tua terhadap moralitas 

siswa dengan perolehan hasil analisis data Fhitung > Ftabel (6,589 > 2,231). 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan moralitas 

siswa. Pola asuh orang tua juga akan berpengaruh terhadap moralitas siswa. 

Dengan demikian antara model pembelajaran dan pola asuh orang tua akan 

sangat berpengaruh terhadap moralitas siswa. Dari hasil wawancara dan 

data Dapodik sekolah, Pola asuh orang tua yang diterapkan dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi keluarga.  
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4. Moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model moral 

reasoning lebih tinggi daripada model VCT bagi siswa yang pola asuh 

orang tuanya otoriter. Hal ini terbukti rata-rata skor moralitas siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran moral reasoning sebesar 52,45 

sedangkan model VCT sebesar 46,64. Siswa dengan pola asuh otoriter 

lebih memiliki sikap yang baik daripada siswa dengan pola asuh permisif. 

Dengan diterapkannya model pembelajaran moral reasoning bagi siswa 

dengan pola asuh otoriter dapat meningkatkan moralitas siswa.  Dengan 

diberikan nya dilema moral kepada siswa dengan pola asuh otoriter siswa 

diberikan kebebasan untuk mengungkapkan nilai-nilai yang ada dalam diri 

siswa. Siswa dilatih untuk belajar berani dalam menyampaikan pendapat 

nya, memiliki sikap jujur, memiliki rasa kesopanan, kedisiplinan, toleransi, 

belajar untuk percaya diri dan belajar untuk bertanggung jawab dalam suatu 

keputusan. Dengan diberikan kebebasan dalam menyelesaikan dilema 

moral, akan tertanam dalam diri siswa tentang nilai-nilai kebaikan yang 

sudah ada dalam diri mereka dan seharusnya mereka kembangkan. 

5. Moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model VCT lebih 

tinggi dari pada model moral reasoning pada pola asuh orang tua permisif. 

Hal ini terbukti rata-rata skor moralitas siswa dengan menggunakan model 

moral reasoning sebesar 45,06 sedangkan dengan menggunakan model 

pembelajaran VCT sebesar 45,03. Dengan penggunaan model 

pembelajaran value clarification technique bagi siswa dengan pola asuh 

permisif sangat sesuai karena siswa diajarkan untuk mengklarifikasi nilai-

nilai yang ada disekitarnya. Dengan demikian siswa yang terbiasa hidup 
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dengan aturan mereka sendiri dapat mengendalikan dirinya dengan 

menganalisis nilai tertentu dengan mengklarifikasi nilai-nilai dalam 

masyarakat.  

6. Moralitas siswa yang pola asuh orang tuanya otoriter lebih tinggi 

dibandingkan yang pola asuh orang tuanya permisif dengan  menggunakan 

model pembelajaran moral reasoning. Hal ini terbukti rata-rata skor 

moralitas siswa pad pola asuh otoriter sebesar 52,45 sedangkan moralitas 

pada pola asuh permisif sebesar 45,03. Hal itu karena model moral 

reasoning menekankan pada penalaran moral. Menekankan pada aspek 

perkembangan kemampuan berpikir. 

7. Moralitas siswa yang pola asuhnya otoriter lebih tinggi dibandingkan 

moralitas siswa dengan pola asuh permisif dengan menggunakan model 

VCT.  Hal ini terbukti dengan rata-rata skor ketrampilan sosial siswa pada 

pola asuh orang tua otoriter sebesar 46,64 dan pada pola asuh permisif 

sebesar 45,06. Siswa pada pola asuh orang tua otoriter akan lebih mudah 

dalam melakukan tindakan yang sesuai aturan didalam kelompoknya 

seperti saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompoknya. Anak 

yang diasuh dengan pola asuh ini cenderung akan menjadi disiplin yakni 

mentaati peraturan.  

5.2  Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas, tindak lanjut penelitian ini berimplikasi pada 

upaya peningkatan moralitas siswa. Pembelajaran dengan model moral 

reasoning akan melatih siswa untuk meningkatkan moralitas siswa. 
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Sedangkan pola asuh orang tua siswa berimplikasi mempengaruhi model 

pembelajaran terhadap upaya peningkatan moralitas siswa.  

Implikasi secara teoritis dan implikasi secara empiris sebagai berikut : 

1. Implikasi teoritis 

Dalam upaya meningkatan moralitas siswa, guru dapat menggunakan 

model pembelajaran yang telah dibandingkan dan diuji validitasnya. 

Pemilihan model pembelajaran moral reasoning yang telah diterapkan 

sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didik dalam upaya 

meningkatkan moralitas siswa dengan memperhatikan pola asuh orag tua 

siswa yang demokratis maupun permisif dan sesuai dengan tahap 

perkembangan siswa pada mata pelajaran PPKn. Pertimbangan tersebut 

untuk memastikan model pembelajaran yang diterapkan sesuai kebutuhan 

peserta didik. 

 

Pola asuh orang tua siswa otoriter akan membantu siswa dalam 

meningkatkan moralitasnya. Hal ini dikarenakan moralitas dan 

kepribadian anak terbentuk dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang 

tua mereka. Siswa yang pola asuh orang tua otoriter mengembangkan 

perilaku anak menjadi bersikap bersahabat terhadap orang lain, memiliki 

tingkat kejujuran, memiliki rasa percaya diri, mampu mengendalikan diri, 

bersikap sopan dan mau bekerja sama, memiliki rasa kedisiplinan, 

memiliki rasa toleransi dan tanggung jawab, mempunyai tujuan atau arah 

hidup yang jelas , berorientasi kepada prestasi dan menjadi warga negara 

yang baik. Hal ini membantu dalam meningkatkan moralitasnya. 
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2. Implikasi empiris 

Secara empiris, implikasi model pembelajaran moral reasoning pada mata 

pelajaran PPKn dapat meningkatkan moralitas siswa dengan 

memperhatikan pola asuh orang tua yang otoriter maupun permisif. 

Pembelajaran menggunakan model moral reasoning yang dilakukan siswa 

secara berkelompok membuat siswa berinteraksi secara 

berkesinambungan sehingga melatih siswa untuk bersikap jujur, sopan, 

disiplin, toleransi dan bertanggung jawab. Selain itu dalam model moral 

reasoning dengan metode diksusi kelompok dilema moral, siswa dapat 

menyampaikan pendapat-pendapat yang sifatnya dilematis. Siswa yang 

pola asuh orang tuanya otoriter, memperlihatkan sikap yang mau 

beradaptasi dalam penerapan pembelajaran.  

 

Hal ini dibuktikan dari hasil pembahasan yang menyatakan bahwa (1) 

Adanya Perbedaan moralitas antara siswa yang pembelajarannya  

menggunakan model moral reasoning dengan siswa yang 

pembelajarannya menggunakan value clarification technique pada mata 

pelajaran PKn. (2) Adanya Perbedaan moralitas antara siswa dengan pola 

asuh orang tua yang otoriter dan siswa dengan pola asuh orang tua yang 

permisif pada pelajaran PPKn. (3) Ada interaksi antara penggunaan model 

pembelajaran Moral reasoning dan Value clarification technique serta 

pola asuh orang tua terhadap moralitas siswa pada pelajaran PPKn. (4) 

Moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model moral 

reasoning lebih tinggi dibandingkan pembelajaran model value 

clarification technique bagi siswa yang  pola asuh orang tua otoriter pada 
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pelajaran PPKn. (5) Moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model moral reasoning lebih rendah dibandingkan pembelajaran model 

value clarification technique bagi siswa yang pola asuh orang tua permisif 

pada pelajaran PPKn. (6) Moralitas bagi siswa dengan pola asuh otoriter 

lebih tinggi  dibandingkan dengan pola asuh permisif dengan 

menggunakan pembelajaran model moral reasoning pada pelajaran PPKn. 

(7) Moralitas bagi siswa  dengan pola asuh otoriter lebih tinggi 

dibandingkan dengan pola asuh permisif dengan menggunakan 

pembelajaran model value clarification technique pada pelajaran PPKn.  

 

Dari hasil penelitian, indikator moralitas siswa (kejujuran, kesopanan, 

kedisiplinan, toleransi dan tanggung jawab)  pada pola asuh otoriter 

indikator kejujuran dan kesopanan mendapatkan hasil tertinggi dikelas 

eksperimen dengan persentase sebanyak 100%. Sedangkan untuk pola 

asuh permisif indikator tanggungjawab mendapatkan hasil tertinggi di 

kelas kontrol yaitu sebesar 31,81%. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa pola asuh otoriter lebih baik dari pola asuh permisif.  

5.3  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penerapan model 

pembelajaran moral reasoning dan model pembelajaran VCT, maka ada 

beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran menggunakan model moral reasoning diketahui lebih 

efektif dalam meningkatkan moralitas siswa, sehingga diharapkan agar 
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guru menerapkan model moral reasoning dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan moralitas siswa. 

2. Pola asuh orang tua memberikan pengaruh  pada moralitas siswa. 

Hendaknya orang tua dapat menerapkan pola asuh yang tepat terhadap 

anak sehingga dapat mempengaruhi moralitas siswa.  

3. Dalam kegiatan belajar mengajar hendaknya guru dapat menerapkan 

model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

4. Diharapkan guru dalam mengajar selain menerapkan model pembelajaran 

yang tepat sesuai dengan materi juga memperhatikan latar belakang pola 

asuh orang tua siswa. 

5. Hendaknya guru dapat menggunakan model pembelajaran yang bervariasi 

dalam meningkatkan nilai moral dan sikap siswa. 

6. Perlu adanya kerjasama antara guru mata pelajaran, sehingga 

meningkatkan moralitas siswa bukan hanya tanggung jawab dari guru 

mata pelajaran PPKn saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh 

guru mata pelajaran. 

7. Kepada sekolah  Meningkatkan citra sekolah, karena jika semua  pihak 

telah berhasil kinerjanya maka dengan sendirinya sekolah akan terkenal 

baik. 
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