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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa sekolah dasar adalah masa di mana manusia masih membutuhkan 

bimbingan dan arahan yang intensif salah satunya melalui pendidikan. Melihat 

begitu pentingnya pendidikan bagi siswa sekolah dasar maka seorang guru perlu 

memperhatikan kualitasnya dalam mendidik agar peserta didik memiliki 

kemampuan dan kepribadian yang baik . Pendidikan memiliki fungsi nasional 

seperti yang terdapat dalam Permendiknas (2006) yaitu: 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 bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokrastis serta bertanggung jawab. Tujuan 

pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa (Kemendiknas, 2010).  

Selama ini pendidikan kita terlalu mendominasi dalam bidang kognitif 

saja dan kurang memperhatikan bidang efektif serta psikomotorik. Padahal 

pendidikan dalam bidang afektif dan psikomorik juga penting untuk keberhasilan 

seseorang. Hal di atas sesuai dengan pendapat Sanjaya (2013: 3), bahwa proses 

pembelajaran dapat dianggap sebagai suatu sistem, artinya pendidikan dikatakan 

berhasil jika terdapat keseimbangan antara kognitif, afektif maupun psikomotor.  

Sedangkan pendidikan tentang konsep- konsep, norma-norma,  dan nilai agama 

hanya sekedar di baca dan di hafalkan saja namun sedikit sekali di terapkan ke 

dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tersebut akhirnya hanya bersifat negatif 

karena informasi yang diberikan guru hanya diingat dan dihafal oleh siswa 

namun tidak dimengerti atau dipahami oleh siswa sehingga sedikit sekali siswa 

yang menerapkannya dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan pendapat  Clark 

dalam Karmila (2013: 127), apabila anak terus menerus menghafal saja seperti 

kecenderungan pendidikan kita saat ini, maka belahan otak kirilah yang 
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berfungsi. Hal ini akan menjadikan peserta didik sangat peka untuk merespon 

secara bermusuhan diantara peserta didik kita. 

Berdasarkan hasil dari  observasi terhadap siswa yang dilakukan peneliti 

pada bulan Januari sampai dengan Maret 2018 di salah satu SD STKIP 

Muhammadiyah Bangka Belitung, peneliti menemukan beberapa anak masih 

kesulitan memahami nilai moral yang baik maupun tidak dalam dirinya. 

Dibuktikan beberapa anak masih sering melakukan tindakan yang bertentangan 

dengan nilai moral, seperti membuang sampah sembarangan, memukul teman, 

dan perbuatan negatif lainnya walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa 

perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Menurut Buku Catatan 

Keterlambatan Siswa Kelas 1 A, selama November-Desember 2017, dari 28 

siswa terdapat 15 siswa yang pernah datang terlambat yang menyebabkan mereka 

tertinggal dalam mengikuti apel pagi dan pelajaran, dengan kata lain ada hanya 

46,43% siswa yang datang tepat waktu. Hasil dari wawancara menunjukkan 

bahwa sebenarnya anak telah mengetahui perilaku terlambat ke sekolah adalah 

perilaku yang tidak baik namun mereka tetap saja mengulangi perilaku buruk 

tersebut karena mereka tidak mengetahui alasan atau dampak perilaku terlambat 

yang dilakukan anak. Selain itu berdasarkan prestest yang dilakukan pada bulan 

Januari, masih banyak anak yang belum mempunyai pemahaman moral. Terbukti 

dengan hasil pretest masih ada siswa yang mendapatkan skor 5 dari 14 item 

pernyataan pemahaman moral. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman anak 

akan nilai-nilai moral masih bersifat teoretis saja. 

Berdasarkan hasil dari  observasi terhadap guru kelas, peneliti 

menemukan bahwa pembelajaran yang dilakukan guru tentang nilai-nilai hanya 

sekedar teoritis, guru cenderung melarang anak berbuat perbuatan negatif saja 

tanpa menjelaskan alasan perbuatan tersebut merupakan perbuatan negatif. Hasil 

wawancara tertutup bersama guru kelas 1, guru masih merasa anak kurang 

memahami nilai-nilai yang diberikan guru saat memberikan ceramah. Anak 

hanya mengetahui perbuatan dikatakan baik dan buruk tanpa mengetahui alasan 

dan nilai-nilai dari setiap perbuatan yang dilakukan anak, sehingga perlu 

diberikannya pemahaman anak tentang nilai agar anak dapat berperilaku sesuai 
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dengan nilai yang terdapat dalam dirinya dan bertindak sesuai dengan 

pemahaman moral usianya.  

Pembelajaran tentang pemahaman moral yang masih klasikal dan 

berpusat pada guru yang menjadikan siswa hanya mendengarkan saja dirasa 

kurang efektif dan bermakna bagi siswa. Anak hanya mendengarkan dan tidak 

memahami mengapa suatu perbuatan dianggap positif maupun negatif. Teknik 

pembelajaran yang masih bersifat klasikal dalam penanaman nilai-nilai moral 

sesuai dengan pendapat Karmila (2013: 128) yang mengatakan bahwa 

pembelajaran nilai-nilai moral biasanya hanya sebatas wacara teoritis tanpa 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemahaman tentang 

nilai-nilai moral perlu dilakukan agar anak dapat memahami nilai-nilai yang 

berlaku. Misalnya saja pendidikan yang dilakukan hanya sebatas teori tanpa 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari menjadikan pendidikan moral tidak 

efektif, sebaiknya penanaman moral dalam pendidikan moral harus disertai 

perilaku hidup. Maksudnya, antara kata dan perbuatan harus sinkron dan sejalan 

dengan teori yang didapat. Melihat fenomena tersebut pemilihan teknik 

penanaman nilai-nilai moral pada anak harus melibatkan anak secara langsung 

agar anak benar-benar memahami nilai-nilai moral tersebut. Dalam memberikan 

pembelajaran pada anak haruslah melibatkan keaktifan anak dan mengajak 

mereka untuk aktif memberikan pendapat. 

Oleh sebab itu, diperlukan inovasi dalam proses pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Keterlibatan peserta didik menemukan sendiri jawaban dari suatu 

permasalahan. Sehingga dalam mengingat akan lebih lama dan berdampak pada 

kemajuan hasil belajarnya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 

model pembelajaran VCT (Value Clarification Technique) atau “Teknik 

Klarifikasi Nilai”. Sanjaya (2006:283) mengemukakan bahwa VCT akan 

membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik 

dalam menghadapai suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang 

sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Menurut Adisusilo (2012:160) 

mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan model VCT, dilakukan dengan 
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pendidikan menyajikan dilema, tugas mandiri, peserta didik serta pembentukan 

diskusi kelompok kecil. Menurut Taniredja dkk (2012:19) keunggulan dari model 

VCT ini model ini mampu mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan 

melalui pemahaman nilai moral dalam kehidupan nyata. Sehingga kegiatan 

pembelajaran dengan VCT lebih mudah dipahamai karena menghubungkan 

antara konsep dan informasi baru dengan pengetahuan mengenai nilai moral yang 

telah dimiliki peserta didik sebelumnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengkaji dan 

memodifikasi kegiatan tentang penerapan teknik untuk pemahaman moral anak 

dengan menggunakan VCT untuk melihat apakah terdapat dampak terhadap 

pemahaman moral anak, yang akan dirumuskan dengan judul “Dampak Value 

Clarification Technique Terhadap pemahaman Moral Siswa Di Kelas 1 SD 

STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung”. 

Melalui pemberian pemahaman moral pada anak, teknik ini dianggap 

bermanfaat dan menyenangkan. Teknik klarifikasi nilai dapat membantu anak 

memahami nilai-nilai yang terdapat pada anak dan mengajak anak untuk terlibat 

langsung dalam menentukan nilai-nilai yang kemudian diklarifikasikan. 

Sehingga, ketika anak memahami nilai-nilai yang telah diklarifikasi anak akan 

bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai yang telah tertanam dalam dirinya 

yang kemudian akan berdampak kepada pemahaman moral anak. Selain ini anak 

akan termotivasi dan memancing mereka untuk memikirkan diri sendiri, orang 

lain, dunia, dan nilai-nilai dalam cara yang saling berkaitan. Teknik ini memiliki 

keunggulain lain yaitu menumbuhkan rasa empati pada anak serta dapat 

menumbuhkan pemahaman nilai-nilai moral yang ada dalam diri anak dan teknik 

klarifikasi nilai adalah teknik yang menyenangkan bagi anak. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu: 

1. Siswa kesulitan memahami nilai moral yang baik maupun tidak dalam 

dirinya 

2. Pemahaman anak tentang nilai-nilai moral masih bersifat teoretis 
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3. Pengenalan moral di SD STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung masih 

menggunakan teknik klasik dan ceramah 

 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada variabel yang 

digunakan yaitu teknik untuk pemahaman moral anak yang digunakan pada kelas 

1 SD. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian 

ini penulis mengajukan rumusan permasalahan yang dapat diambil dalam 

penelitian ini adalah “Adakah dampak VCT (Value Clarification Technique) 

terhadap pemahaman moral siswa di kelas 1 SD STKIP Muhammadiyah Bangka 

Belitung?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mendiskripsikan dampak VCT (Value 

Clarification Technique) terhadap pemahaman moral siswa di kelas 1 SD STKIP 

Muhammadiyah Bangka Belitung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah bertambahnya pengetahuan dan 

wawasan serta memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan 

sekolah dasar dalam mengoptimalkan pemahaman mora siswa dengan 

teknik VCT (Value Clarification Technique). 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis dalam penelitian ini yaitu: 
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a. Bagi Siswa 

Siswa dapat menganalisis serta mengklarifikasi nilai yang terdapat 

dalam dirinya dan dapat memahami nilai-nilai moral yang terdapat 

dalam diri anak. 

b. Bagi Guru 

Guru memperoleh alternatif dalam mengoptimalkan pemahaman moral 

anak dengan teknik VCT (Value Clarification Technique). 

 


