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Nina Nurhasanah

AASIRAX; Penelitian bertuiuan untuk mengetahui pelaksanaan pembetajaran ppKn
terpadu dalam upaya meningkatkan kecerdasan interpersona/ sr.swa di ketas tv sD tslam
Rawamangun Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan desain penelitian
kelas dengan menggunakan model spiral atau siktus dai Stephen Kemmis dan MC.
Penelitian Tindakan Kelas dilakukan metaluitahapan peencanaan, pelaksanaan dan
refleksi. Pengumpulan data ditakukan dengan menggunakan instrumen berupa angket,
pemantau tindakan guru dan siswa dalam petaksanaan pembetajaran tematik terpadu, dan
lapangan. Uii validitas dan reabititas instrumen ditempuh melalui triangutasi dan expert
Hasil yang diperoleh dai penelitian ini adalah adanya peningkatan keerdasan i,

dengan menggunakan pmbetaiaran tematik terpadu yang sesuai dengan kuikulum
argket keerdasan interpersonal siklus t dan il adalah 6g,1yo dan g3,36% serta data
tidakan guru pada srk/us I dan ttadatah 70% dan 81% adapun pada siswa pada siklus t
dan 85o/o. Jadi setiap siklus keerdasan interpersonalsiswa mengatami peningkatan sehi
dapat tercapai. Untuk pemantau tindakan plaksanaan penggunaan pembelajaran temalik
iuga mengalami peningkatan. Hasil dai data yang dikumputkan menunjukkan bahwa
pembelaiaran PPKn melatui pembelajaran tematik terpadu dapat meningkatkan
interpersonal gswa- Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan kwrdasan
siswa yang diukur melatuilembar pengamatan yang ditakukan padasrklus I dan tt. Dengan
penelitian ini menuniukkan bahwa wnerapan pembetajaran tematik ter@du datam ppKn
mening katkan kecerdasa n interprsonal siswa.

Kata Kunci: Kecerdasan lnterper*nal, ppKn, dan pembetajaran Tematik rerpadu

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagaimana yang diatur
dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan
bahwa sebagai usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan poiensi dirinya untuk
memiliki kekualan spirituat keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakaf bangsa dan
negara.

Upaya peningkatan

pendidikan di sekotah dasar (SD)

dilakukan. Salah satunya adalah

memperbaiki sistem pembelajaran

adalah dengan menggunakan

tematik terpadu di SD sebagaimana

diatur dalam kurikulum 2013. Hal irf
dengan hakikat perkembangan si

sendiri yang sedang berada dalam

perkemban gan y ang unik (khas),

memandang sesuatu yang dipelajari

iiENINGKATKAN KECERDASAN INTERPERSONAL SISWA IIELALUI
PE]IIBELA"'ARAN TEMATTK TERPADU DALAi' PENDIDIKAN PANCASILA ]

KEWARGANEGARAAN {PPKN}DI KELAS IV SD ISLA]II AL-AZHAR 13 RAWAi'IirrrCUr JAKARTA

lagi konvensional melainkan

berbagai pendekatan baru. Salah satr
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holistik, sehingga memerlukan pembelajaran

yang berbeda pula dengan jenjang pendidikan

yang lebih tinggi.

Masalah dalam pembelajaran PPKn di

SD adalah penggunaan pendekatan

pembelajaran belum secara tepat, sehingga

belum memenuhi harapan seperti muatan

tatanan nilai agar dapat diintemalisasikan

pada diri siswa. Hal ini berkaitan dengan kritik

masyarakat terhadap materi pelajaran PPKn

yang tidak bermuatan nilai-nilai praktis, tetapi

hanya bersifat teoritis. Metode pembelajaran

terkesan kaku, kurang fleksibel, kurang

demokratis, dan guru cenderung lebih

dominan. Guru lebih banyak mengejar target

yang berorientasi pada nilai ujian akhir. Guru

belum dapat mengembangkan berbagai

kecerdasan interpersonal siswa dalam proses

pembelajaran PPKn di SD.

Dalam Kurikulum 2013, Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) berganti nama

menjadi PPKn dimana berbagai sikap atau

nilai karakter. yang akan dikembangkan

meliputi: jujur, disiplin, tanggung jawab,

santun, peduli, percaya diri, patuh terhadap

tata tertib, teliti, kasih sayang, kerja sama,

menghargai, dan sebagainya. Untuk mencapai
.sikap atau nilai karakter tersebut, selain

dilakukan secara tidak langsung melalui

berbagai aktivitas pembelajaran yang

dilakukan, guru diharapkan dapat melakukan

penilaian secara langsung atas ketercapaian

nilai karakter tertentu pada diri siswa. Namun

dalam pengamatan di lapangan sikap- yang

menggambarkan kecerdasan interpersonal

siswa masih rendah. Sebagian besar siswa

belum terbentuk dengan baik rasa empatinya,

sikap pro sosialnya, kesadaran diri, maupun

cara berkomunikasi yang baik dengan sesama

teman maupun gurunya.
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Berdasarkan kondisi tersebut,

kurikulum 2013 telah mengembangkan

pembelajaran tematik terpadu yang

merupakan kegiatan belajar mengajar dengan

memadukan materi beberapa mata pelajaran

dalam satu tema. Keterpaduan ini dapat

diartikan sebagai pemberdayaan materi

pelajaran yang diikat oleh suatu tema. Dengan

cara ini pemahaman konsep selalu diperkuat

karena adanya sinergi pemahaman antar

konsep yang dikemas dalam satu tema. Oleh

karena itu pembelajaran tematik terpadu

dianggap lebih efektif, efesien dan bermakna

melalui penjelajahan suatu tema untuk

mengaitkan berlcagai mata pelajaran. Namun

dalam kenyataannya masih belum optimalnya

pembelajaran tematik terpadu yang

dilaksanakan oleh guru sehingga belum dapat

meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa

secara optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hakikat Kecerdasan lnterpersonal

Ada beberapa pendapat ahli tentang

pengertian kecerdasan interpersonal. Menurut

Thomas Armstrong (2000: 4\ kecerdasan

interpersonal merupakan kemampuan

mempersepsi dan membedakan suasana hati,

maksud, motivasi, serta perasaan orang lain.

Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada

ekspresi wajah, suara, gerak-isyarat;

kemampuan membedakan berbagai macam

tanda interpersonal; dan kemampuan

menanggapi secara efektif tanda tersebut

dengan tindakan pragmatis tertentu (misalnya

mempengaruhi sekelompok orang unfuk

melakukan tindakan tertentu). Selain ih,

Armstrong juga memberikan ciri untr.d<

penilaian kepada siswa yang memiliki

kecerdasan interpersonal, antara lain: suka
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sehat. Dalam proses menciptakan,

membangun dan mempertahankan relasi

sosial, maka seseorang membutuhkan

sarananya. Tenfu saia sarana yang digunakan

adalah melalui proses komunikasi, yarg

mencakup baik komunikasi verbal, non verbal

maupun komunikasi komunikasi rnelalui

penampilan fisik. Keterampilan komunikasi

yang harus dikuasi adalah keterampilan

mendengarkan efektif, keterampilan berbicara

efektil keterampilan public speaking dan

keterampilan menulis secatia efektif.

Adapun karakteristik anak yang

memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi

menurut T Safaria, yaitu: 1) Mampu

mengembangkan dan menciptakan relasi

sosial baru secara efektif 2l Mampu

berempati dengan orang lain atau memahami

orang lain secara total. 3) Mampu

mempertahankan relasi sosialnya secara

efektif sehingga tidak musnah dimakan waktu

dan senantiasa berkembang semakin

intim/mendalam dan penuh makna. 4) Mampu

menyadari komunikasi verbal maupun non

verbal yang dimunculkan orang lain, atau

dengan kata lain sensitif terhadap perubahan

situasi ,sosial dan tuntutan-tuntutannya.

Sehi/lgga anak mampu menyesuaiakan dirinya

secara efektif dalam segala macam situasi. 5)

Mampu memecahkan masalah yang terjadi

dalam relasi sosialnya dengan pendekatan

win-win salution, serta yang paling penting

adalah mencegah munculnya masalah dalam

relasi sosialnya. 6) Memiliki keterampilan

komunikasi yang mencakup keterampilan

mendengarkan efektif, berbicara efektif dan

menulis secara efektif.

Beberapa siswa memhrtuhkan

kesempatan untuk melemparkan gagasat

kepada orang lain agar dapat belaiar secuilEl

32

optimal di kelas. PdaFr yarB akan bersifat

sosial ini paling rner*d€n manfaat dari

belajar kelompok f{anxm, karena semua

sisua memiliki &raiat kecerdasan

interpersonal yang berbedra-beda, guu perlu

mengetahui pendekatan dan pengajarcm yang

melibatkan interaksi antar sisra. Strategi-

strategi berikut ini dapat membantu guru

membantu kebutuhan siswa akan

kebersamaan dan hubungan dengan orar€

lain. Strategi-strategi yang digunakan menuM
Hamzah Uno dkk antara lain: 1) Berbagi rasa

dengan teman sekelas, dan 2) Kerja

kelompok,

2. PPKn SD Berbasis Tematik Terpadu

Di SD dikenal adanya mata pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

(PPKn) yang wajib diberikan dari mulai kelas t-

Vl. PPKn adalah mata pelajaran yang

memfokuskan pada pembentukan diri yang

beragam dari segi agama, sosio{<ultural,

bahasa, usia, suku, untuk menjadi Warga

Negara lndmesia yang cerdas, terampil, dan

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila

dan UUD 1945. Jadi PPtfr merupakan mata

pelajaran yang sangat dibutuhkan bagi negara

lndonesia yang memiliki masyarakat majemuk,

dan dalam upaya pembentukan karakter

sebagai warga negara yang baik sesuai

dengan ideologi Pancasila dan UUD 194S.

Sementara di lndonesia datam

pembelajaran PPI&r SD menuM KTSP (2006)

bertujuan agar siswa memiliki kemampuan

sebagai berikut 1)Berpikir secara kritis,

rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

kararganegaraan, 2)Berpartisipasi secara aktif

dan bertanggung jawab, dan bertindak secara

cerdas dalam kegiatan kemasyarakatan,

berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi,
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situasi yang kondusif untuk melatih siswa

dalam meningkatkan kecerdasan

interpersonal.

METODE PENELITIAN
r ' 

Penelitian ini merupakan kajian

tindakan kelas melalui beberapa siklus.

Penelitian dilaksanakan di SD lstam Al-Azhar

13 Rawamangun Jakarta, pada siswa kelas IV

yang berjumlah 29 orang. Penelitian dilakukan

selama bulan November-Desember 2014.

Subyek Penelitian kajian tindakan kelas ini

adalah siswa kelas lV SD lslam Al-Azhar 13

Rawamangun Jakarta. Obyek penelitian ini

adalah pelaksanaan pendekatan tematik

terpadu dalam pembelajaran PPKn di kelas M

sD.

Data primer dalam penelitian ini

adalah data tentang proses pembelajaran

PPKn dengan menggunakan pendekatan

tematik terpadu dan kecerdasan interpersonal.

Data sekunder yang dibutuhkan adalah data

dari RPP PPKn yang tematik terpadu, dan

media pembelajaran pelaksanaan pendekatan

pembelajaran tematik terpadu.

Pengumpulan data dilakukan disetiap
giklus sejak perencanaan, pelaksanaan,

observasi, hingga refleksi untuk komponen

data yang diperlukan. Data tentang rancangan

permbelajaran diambil dari RPP PpKn yang

dibuat oleh mahasiswa sebagai guru, dan juga

melalui wawancara/diskusi dengan guru. Data

tentang peningkatan kecerdasan interpersonal

siswa dijaring melalui angket pada akhir setiap

siklus. d

Untuk analisis data, penelitian ini

menggunakan analisis dan refleksi dalam

setiap siklusnya berdasarkan hasil observasi

yang terekam dalam catatan lapangan dan

format-format pengamatan lainnya. Fokus

pengamatan tentang kegiatan guru dan siswa
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selama pembelajaran di kelas dan perubahan

kecerdasan interpersonal siswa. Analisis dan

refleksi dilakukan secara berkolaborasi antar

semua anggota peneliti, sedangkan pelaku

tindakan dilakukan oleh mahasiswa sebagai

guru.

Analisis data pemantau tindakan

dilakukan dengan melihat keterlibatan siswa

kelas lV pada saat pembelajaran PPKn yang

sedang berlangsung, kegiatan siswa dan guru

dalam pelaksanaan pembelajaran, dan

kualitas pembelajaran yang meningkat melalui

pembelajaran tematik terpadu. Hasil belajar

yang dicapai sista berupa kecerdasan

interpersonal sis-wa melalui target atau tolok

ukur keberhasilan sebesar 75 % dari

keseluruhan sisrra nilainya diatas 75.

PE[iBAHASAN

A Analisis Data

Data yang dianalisis merupakan data

yang diperoleh dari hasilangket dan observasi

dengan menggunakan instrumen yang tel*r
dipersiapkan, yang meliputi data tentang

kecerdasan interpersonal siswa, data proses

belajar PPKn melalui pmbelajaran tematik

terpadu.

1. Data Hasil Angket Kecerdasan

Interpersona!

Tabel I : Anget Kecerdasan lnterpersonal
i.t l

irj

nS .-.r-

i :,:f i+:.i:+jlii:ij:' 1,.

1.

75
1Ao/o 93,33%

2. Nilai 65
75

7Ao/o 6,66%

3.
65

20o/o o%

4. Rata-
rata
kelas

69,1% 83,36%
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fiAYo

90%

80%

70%

ffioA

50%

40%

30%

20%

to%
o%

I Nilai> 75

I Nilai 55-75

B Nilai< 65

SiklusSiklus
til

t6.

Hal inijuga dapat dilihat Fda diagram

rata{ata instrumen kecerdasan interpersonal

siswa.

Gambar l: Diagram data kecerdasan
interpersonal siswa

Berdasarkan hasil analisis data maka

dapat didapatkan data sebagai beikut:

Tabel 2. Peningkatan Hasil pemantau
Tindakan Selama Dua Siktus

No &rta
Setiap
Siklus

PeBentase
Pemantau
Tindakan
pada Guru

Pensentase
Pemantau
Tindakan
pada Siswa

1 Siklus I
7Oo/o

72o/o

2. Siklus ll 81o/o 85o/o

Peningkatan
Hasil
Pemantau
Tindakan

11o/o 13o/o

Halinidapat juga tertihat pada

diagram pemantau tindakan dalam dua siklus,

akan terlihat seperti diagram dibawah ini.

Pembelajaran dengan menggunakan
pembelajaran tematik terpadu terbukti dapat

meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa

kelas lV dari siklus I sampai siklus ll. Deskripsi

pada siklus ke ll menunjukkan
peningkatankecerdasan interpersonal siswa

dalam belajar. Dalam pembelajaran guru lebih

banyak memberikan contoh nyata yang dapat

ditiru oleh siswa untuk hidup saling
menghargai dan menyayangi antar sesama.

Akibatnya siswa temyata mampu berempati

kepada temannya yang sedang bersedih

sehingga siswa mampu merasakan apa yang

dirasakan temannya. Dengan demikian ia
dapat memberikan suatu pertolongan tanpa

harus mengharapkan imbalan. Nilai

kecerdasan interpersonal yang dicapai pada

siklus ll ini adalah 93,330/6 yang berada diatas
nilaiT5 %.

Dari hasil pengolahan data yang

diperoleh dari siklus l, siklus ll, siklus lll dapat
disimpulkan bahwa peningkatan kecerdasan ,

interpersonal sisrara dapat dicepai melalui
pembelajaran PPKn berbasis tematik terpadu.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya
peningkatan nilai kecerdasan interpersonal

82%

80%

78%

76%

74%

72%

70%

68%

65%

u%
Siklus I Siklus ll

Gambar 2 : pemantau tindakan SiHua.
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siswa yaitu 100,6 pada siklus I dan 93,33%

pada siklus ke lll.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan serta tindakan yang telah

dilakukan melalui pembelajaran tematik

terpadu dalam PPKn dapat menjadikan

pembelajaran yang saling betrrubungan satu

dengan yang lainnya. Di samping itu melalui

pembelajaran tematik terpadu dengan fokus

pada Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) dapat menjadikan

pelajaran yang mengacu pada kecerdasan

interpersonal. Dengan penerapan

pembelajaran tematik terpadu yang sesuai

dengan karakteristik siswa serta gurunya

mampu mengaitkan tema ke dalam beberapa

mata pelajaran, maka mampu meningkatkan

kecerdasan interpersonal siswa kelas lV SD

lslam Al Azhar 13 Rawamangun Jakarta

Timur. Siswa melakukan kegiatan yang yang

berbeda dengan biasanya, yaitu belajar

beberapa mata pelajaran sekaligus dengan

keterkaitan satu tema. Dalam hal ini,

pembelajaran menjadi tidak terpisahaisah

seperti biasa yang biasa dilakukan

sebelumnya.

Kegiatan belajar mengajar PPKn

dengan pembelajaran yang menerapkan

pembelajaran tematik terpadu, menbuat siswa

lebih tertarik dan dapat meningkatkan

kecerdasan interpersonalny4 Siswa dapat

menerapkan sendiri sikap-sikap atau nilai-nilai

yang terdapat dalam pembelajaran PPKn

dengan memperhatikan keterkaitannya

dengan mata pelajaran lain yang saling

berkaitan sehingga pembelajaran menjadi

terintegrasi dan terpadu. Siswa merasa

Jurnal llmiah PGSD Vol.Vll No.1 April2015

senang dalam belajar. Siswa melakukan

kegiatan yang bervariasi setiap pertemuannya,

sis-wa dapat menghargai, memahami, dan

mengerti persaan orang lain. Melalui langkah-

langkah penerapan pembelajaran PPlh
berbasis tematik terpadu di kelas.selana

proses pembelajaran maka adanya

peningkatan sisra dalam kecerdasan

interpersonal.

Hal ini terlihat dari hasil peningkatan

kecerdasan interpersonal siswa dimulai dai
siklus I sampai siklus ll. Data yang diperc*etr

dari kecerdasan interpersonal sis.wa pada

siklus I mencapai 10,34% dan 93,33% pada

siklus ll. Data pemantau tindakan guru pada

siklus I dan ll adalah 7Oo/o dan 81% adryrn
pada siswa pada siklus I dan ll 72o/o dan 85c16.

Jadi setiap siklus kecerdasan interpersonal

siswa mengalami peningkatan sehingga target

ketuntasan dapat tercapai. Untuk pemantau

tindakan pelaksanaan penggunatrt

pembelajaran tematik terpadu juga merqalar[
peningkatan.

Dari hasil tersebr.rt sudah terlihat ielas
adanya peningkatan kecerdasan moral dan

interpersonal siswa dengan menggunakan

pembelajaran PPKn berbasis tematik terpatu.

Siswa akan lebih mudah memahami materi

yang disampaikan karena pembelajaan

pembelajaran tematik terpadu menyajikan

keterkaitan dari mata pelajaran yang satr

dengan pelajaran yang lain, sehingga

pembelajaran menjadi utuh atau terpadu dan

tidak terpisah-pisah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikai

hasil penelitian yang telah dijelaskan, rnaka

peneliti menyampaikan saran-saran berikut :

r Dalam menerapkan pembelajaran ternatk

terpadu untuk PPKn, guru diharapkan

41



Penggunaan media pembelajaran

sebaiknya juga melibatkan siswa untuk

turut serta dalam menggunakan media.

Dalam pembelajaran ppKn hendaknya

tidak lagi menggunakan banyak metode

konvensional/ceramah melainkan

tindakan langsung ke lingkungan sekitar.
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