
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 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 beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Untuk mengembangkan fungsi tersebut pemerintah 

menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional. 

 

Tujuan pendidikan itu menandakan bahwa praktik pendidikan bukan semata 

berorientasi kepada aspek kognitif, melainkan secara terpadu menyangkut 

tiga dimensi taksonomi pendidikan yakni kognitif, afektif dan psikomotor. 

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen 

pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program 
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wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah batin 

(aspek trasendensi), olah pikir (aspek kognisi), olah rasa (aspek afektif) dan 

olah kinerja (aspek psikomotor) agar memiliki daya saing dalam menghadapi 

tantangan global. 

 

Rumusan tujuan pendidikan yang tercantum dalam sistem pendidikan 

nasional, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

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

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

mungkin dapat dilepaskan dari kegiatan atau proses evaluasi hasil belajar. 

Namun saat ini banyak pendidik kurang memperhatikan hasil belajar ranah 

afektif dari siswa. Kebanyakan pendidik lebih menilai hasil belajar ranah 

kognitif dari siswa. 

 

Afektif merupakan ranah yang harus diperhatikan untuk mewujudkan 

pembelajaran yang efektif. Karakteristik ranah afektif meliputi sikap, konsep 

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

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

disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, 

kejujuran dan kemampuan mengendalikan diri. Sedangkan kemampuan 

afektif berhubungan dengan minat, konsep diri dan nilai dapat berbentuk 

pengenalan, kehendak, keyakinan, kelemahan dan keunggulan diri. Semua 

kemampuan ini harus menjadi bagian dari tujuan pembelajaran yang tepat. 
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Hasil pembelajaran yang melibatkan ranah afektif mampu menumbuhkan 

perilaku, motivasi dan berbagai nilai  positif yang terpendam didalam diri 

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

pembelajaran. 

 

Kelima karakteristik ranah afektif di atas, pengembangan moral merupakan 

hal yang sangat penting untuk didahulukan karena dengan terbentuknya moral 

maka sikap, konsep diri, minat dan nilai pun bisa ikut terbentuk pada diri 

siswa. Moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku 

manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Tingkat 

perkembangan nilai moral adalah perubahan penalaran, perasaan dan perilaku 

seseorang tentang relasi yang ideal yang digunakan untuk menilai kebaikan 

atau keburukan, kebenaran atau kesalahan dari relasi sosial yang dialami atau 

dihayati secara mutlak. Sedangkan moralitas siswa merupakan sikap moral 

yang sebenarnya dan berhubungan dengan kata hati, rasa percaya diri, empati, 

cinta kebaikan, pengendalian diri dan kerendahan hati. Dengan adanya 

penilaian moralitas siswa ini, guru dapat mengembangkan perilaku dari siswa 

agar mampu membedakan hal yang benar dan yang buruk dalam proses 

pembelajaran, siswa pun bisa menerapkannya pada lingkungan keluarga 

maupun masyarakat. 

 

Salah satu mata pelajaran yang memiliki kecenderungan pada ranah afektif 

adalah IPS Terpadu. Pendidikan IPS bermanfaat mengembangkan 

pemahaman siswa terhadap sejumlah konsep serta melatih sikap, nilai, 

moralitas dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. 
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Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial adalah untuk mengembangkan 

potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 

terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik 

yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan perpaduan antara Sosiologi, Geografi, 

Ekonomi, Sejarah dan Kewarganegaraan. Melalui mata pelajaran IPS 

Terpadu ini, siswa diharapkan tidak hanya mampu manguasai aspek kognitif, 

namun juga mampu mengembangkan aspek afektif. 

 

Kenyataan di lapangan berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa guru di 

SMP Negeri 1 Sragi, diketahui pada umumnya mereka menilai hasil belajar 

siswa dengan menggunakan tes dan lebih menekankan pada aspek kognitif. 

Mereka menyadari betul sesungguhnya masalah afektif dirasakan penting. 

Namun dikarenakan untuk merancang pencapaian tujuan pembelajaran ranah 

afektif tidaklah semudah seperti pembelajaran ranah kogitif dan psikomotor. 

Hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Fatadal (2007: 110-111) yang 

mengemukakan bahwa: 

“Pendidikan berfungsi membantu pengembangan pribadi siswa secara utuh, 

secara menyeluruh, seluruh kemampuan dan karakteristik pribadi. Untuk 

mempermudah pemahaman dan penggambaran, para ahli mencoba 

mengadakan pengelompokkan kemampuan dan karakteristik tersebut ke 

dalam domain-domain. Dalam kaitan rumusan tujuan pengajaran Bloom dan 

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

psikomotor. Domain kognitif berkenaan dengan kemampuan dan kecakapan-

kecakapan intelektual, afektif berkenaan dengan sikap, minat, konsep diri, 

nilai dan moral, sedang domain psikomotor berkenaan dengan keterampilan-

keterampilan”. 
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Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada salah satu guru IPS 

Terpadu di SMP Negeri 1 Sragi, bahwa penilaian moralitas siswa tidak begitu 

diperhatikan. Mereka lebih menekankan pada hasil belajar kognitif. 

Persentase moralitas siswa di kelas VIIIA, VIIIB, dan VIIIC sebesar 40%, 

35% dan 25% (Hasil wawancara Guru BK: 2012). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa moralitas siswa di kelas VIII masih tergolong rendah. Hal 

ini juga tampak masih banyaknya siswa yang berbohong kepada guru, tidak 

jujur dalam mengerjakan ulangan maupun tugas, tidak peduli terhadap teman 

yang sedang sakit atau tidak membawa alat tulis dan bila bertemu teman atau 

guru tidak menyapa. Oleh karena itu, penilain moralitas siswa terhadap mata 

pelajaran IPS Terpadu masih perlu dilakukan. Selain itu, model pembelajaran 

yang sering digunakan adalah model konvensional. Umumnya model 

konvensional yang digunakan adalah dengan metode ceramah. Dengan 

penerapan metode ceramah ini siswa menjadi tidak aktif dalam proses 

pembelajaran, karena guru cenderung mendominasi kelas. Sehingga siswa 

kurang termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

Sikap siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung bergantung pada 

kepiawaian guru dalam mengelola kelas, termasuk di dalamnya adalah 

menciptakan suasana yang nyaman, penampilan yang menarik dan kreativitas 

dalam menyampaikan muatan dari materi pelajaran. Hal-hal tersebut 

merupakan stimulus bagi siswa untuk mengembangkan minat belajarnya, 

sehingga yang terjadi kemudian adalah siswa merespon stimulus tersebut 

dengan sikap yang positif dan respon sikap negatif siswa seperti tidak suka, 

tidak nyaman, tidak menarik, tidak kreatif dan membosankan dapat dihindari 
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dan pada akhirnya semua itu mempengaruhi tingkat prestasi siswa. Namun 

dalam realitasnya, respon positif siswa dalam belajar sangat minim, 

maksudnya banyak lembaga pendidikan dewasa ini yang belum mampu 

mengoptimalkan serta melakukan penilaian khusus terhadap sikap siswa, 

justru yang terjadi adalah prilaku pengabaian terhadap hal ini, sehingga yang 

tercipta kemudian adalah sebaliknya, yakni sikap negatif siswa, baik terhadap 

materi pelajaran, terhadap guru, terhadap proses pembelajaran maupun 

terhadap peningkatan mutu siswa sendiri. 

 

Sikap negatif yang ditunjukan siswa sebagai respon dari stimulus yang 

diterimanya akan berdampak pada tingkat prestasi siswa. Bagaimana 

mungkin siswa akan mencapai kualitas, mutu, atau prestasi yang maksimal 

jika siswa masih menunjukan sikap apatis, menolak, mengabaikan dan tidak 

menyenangi hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar-mengajar. 

Maka dari itu diperlukan suatu upaya yang berorientasi pada peningkatan 

sikap positif terhadap mata pelajaran dan moralitas siswa melalui 

penggunaaan model pembelajaran yang efektif. 

 

Sikap siswa terhadap mata pelajaran dapat dilihat dari antusias dan aktivitas 

belajar selama pembelajaran IPS Terpadu. Jika dilihat dari pelaksanan proses 

pembelajaran yang dilakukan didalam kelas terdapat beberapa masalah yaitu 

kurangnya antusias siswa terhadap mata pelajaran IPS Terpadu. Siswa 

nampak jenuh dan bosan, kurang tertarik dan siswa kurang termotivasi. 

Sehingga timbul perasaan tidak senang pada diri siswa terhadap mata 

pelajaran IPS Terpadu. Sedangkan aktivitas belajar didalam kelas siswa 
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hanya sibuk mencatat dan mendengarkan saja, hampir tidak ada siswa yang 

berinisiatif untuk bertanya kepada guru, dan jika ditanya oleh guru siswa 

hanya diam. Hal ini membuat suasana belajar terlihat pasif dan lebih 

didominasi oleh guru. 

 

Dengan demikian untuk bisa menjawab permasalahan maka diperlukan suatu 

model pembelajaran yang tepat guna untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. Salah satu model pembelajaran yang menekankan keterlibatan 

siswa dalam proses belajar adalah model pembelajaran Value Clarification 

Technique (VCT) dan Group Investigation (GI). 

 

Model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) adalah salah satu 

teknik pembelajaran yang dapat memenuhi tujuan pancapaian pendidikan 

nilai. Pada prosesnya Value Clarification Technique (VCT) berfungsi untuk 

mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai, 

membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik yang 

positif maupun yang negatif untuk kemudian dibina kearah peningkatan atau 

pembetulannya, dan menanamkan suatu nilai kepada siswa melalui cara yang 

rasional dan diterima siswa sebagai milik pribadinya. 

 

Model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) lebih menekankan 

bagaimana sebenarnya seseorang membangun nilai yang menurut 

anggapannya baik, yang pada gilirannya nilai-nilai tersebut akan mewarnai 

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Model pembelajaran 

Value Clarification Technique (VCT), yaitu siswa diminta untuk 

mengidentifikasi nilai, sikap moral, mengklarifikasi diri dan menilai, serta 
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mengambil kesimpulan dan keputusan. Ada keterbukaan dan kesiapan dari 

siswa untuk membuka hati dan pikirannya. Model pembelajaran Value 

Clarification Technique (VCT) sangat berpengaruh terhadap pencapaian 

moralitas siswa dan sikap terhadap mata pelajaran, karena Value Clarification 

Technique (VCT) ini menunjang dalam pengembangan sikap positif siswa 

terhadap mata pelajaran. 

 

Model pembelajaran Group Investigation (GI) adalah model pembelajaran 

yang melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik 

maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Model pembelajaran 

ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam 

berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok (group process 

skills). 

 

Model pembelajaran Group Investigation (GI) merupakan salah satu tipe 

model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah 

rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan siswa dalam kelompok-kelompok 

tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada 

empat unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif, yaitu: adanya 

peserta dalam kelompok, adanya aturan kelompok, adanya upaya belajar 

setiap anggota kelompok dan adanya tujuan yang harus dicapai (Sanjaya, 

2006: 241). Model pembelajaran Group Investigation (GI) juga sangat 

menunjang dalam pengembangan sikap negatif terhadap mata pelajaran agar 

lebih baik. 
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Dengan demikian model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 

dan Group Investigation (GI) adalah model pembelajaran yang memiliki 

perbedaan yang signifikan yang mampu mempengaruhi penilaian moralitas 

siswa. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Studi Perbandingan Moralitas antara 

Penggunaan Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 

dan Group Investigation (GI) dengan Memperhatikan Sikap Terhadap 

Mata Pelajaran IPS Terpadu pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Sragi 

Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdapat beberapa masalah 

yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. guru pada umumnya hanya menekankan hasil belajar kognitif 

dibandingkan hasil belajar afektif. 

2. moralitas siswa masih cenderung kurang baik. Hal ini sesuai dari hasil 

wawancara terhadap guru masih banyaknya siswa yang berbohong 

kepada guru, tidak jujur dalam mengerjakan ulangan maupun tugas, tidak 

peduli terhadap teman yang sedang sakit atau tidak membawa alat tulis 

dan bila bertemu teman atau guru tidak menyapa. 

3. guru belum menerapkan metode atau model pembelajaran yang efektif. 
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4. model pembelajaran yang sering diterapkan adalah model pembelajaran 

konvensional. Sehingga keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di 

kelas sangat minim karena guru lebih mendominasi kelas. 

5. siswa kurang termotivasi mengikuti pembelajaran dengan baik, karena 

mata pelajaran IPS Terpadu dianggap membosankan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka 

masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kajian membandingkan penerapan 

dari model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) dan model 

pembelajaran Group Investigation (GI) dengan memperhatikan pengaruh 

variabel moderator yaitu sikap terhadap mata pelajaran. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. apakah terdapat perbedaan moralitas antara siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 

dan siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran Group 

Investigation (GI) pada mata pelajaran IPS Terpadu? 

2. apakah moralitas yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) lebih baik 

dibandingkan dengan yang menggunakan model pembelajaran Group 
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Investigation (GI) bagi siswa yang memiliki sikap positif terhadap mata 

pelajaran IPS Terpadu? 

3. apakah moralitas yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran Group Investigation (GI) lebih baik dibandingkan dengan 

yang menggunakan model pembelajaran Value Clarification Technique 

(VCT) bagi siswa yang memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran 

IPS Terpadu? 

4. apakah terdapat interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan 

sikap siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu terhadap moralitas siswa? 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk: 

1. untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan moralitas antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model Value Clarification Technique 

(VCT) dan siswa yang pembelajarannya menggunakan model Group 

Investigation (GI) pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

2. untuk mengetahui apakah moralitas siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 

lebih baik dibandingkan dengan yang menggunakan model pembelajaran 

Group Investigation (GI) bagi siswa yang memiliki sikap positif terhadap 

mata pelajaran IPS Terpadu. 

3. untuk mengetahui apakah moralitas siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran Group Investigation (GI) lebih baik 

dibandingkan dengan yang menggunakan model pembelajaran Value 
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Clarification Technique (VCT) bagi siswa yang memiliki sikap negatif 

terhadap mata pelajaran IPS Terpadu. 

4. untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran 

dan sikap siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu terhadap moralitas 

siswa. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

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

1. secara teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembuktian 

bahwa penerapan model pembelajaran merupakan salah satu hal penting 

yang sangat berpengaruh dalam penilaian moralitas siswa. 

2. secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna 

untuk bahan informasi: 

a. bagi guru, diharapkan dapat menjadi masukkan dalam memperluas 

pengetahuan dan wawasan mengenai model pembelajaran dalam 

meningkatkan moralitas siswa. 

b. bagi siswa, dapat mempermudah cara belajar, sehingga siswa yang 

mengalami kesulitan mampu meningkatkan hasil belajar IPS 

Terpadu. 

c. sebagai bahan masukkan bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

pembelajaran IPS Terpadu. 
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d. bagi peneliti bidang yang sejenis, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi salah satu masukkan dalam mengembangkan 

penelitian selanjutnya. 

 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. ruang lingkup objek penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Value 

Clarification Technique (VCT) dan Group Investigation (GI) sebagai 

variabel bebas, sikap terhadap mata pelajaran sebagai variabel moderator 

dan moralitas sebagai variabel terikat. 

2. ruang lingkup subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester genap SMP 

Negeri 1 Sragi Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013. 

3. tempat penelitian 

Tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Sragi Lampung Selatan. 

4. waktu penelitian 

Waktu penelitian ini adalah semester genap Tahun Pelajaran 2012/2013. 

5. ruang lingkup ilmu penelitian 

Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah IPS Terpadu. 


