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PEhTINGKATAI\I SIKAP TOLERANSI SISWA MELALUI
PEMBELAJARAN BERBASIS PENDIDIKAI{ MT}LTIKULTURAL DALAM

PENDIDIKATT KEWARGAIYEGARAAI\I (pKn)
DI KELAS III SD LABORATORIT]M PGSD FIP UNJ

(Penelitian Tindakan di Kelas m SD Laboratorium pGSD UNO

IYINA TURHASANAH -YETTY AULIATY

ABSTRAK

Nina Nurhasanah dan Yetty Auliaty. Pemngkatan Sikaq Toleransi Sis
Melalui Pembelajaran Berbasis Pepdidikan Multikultural 4plam Pgndidikan
Keuarganegaraan (PKn) di Kelas Itr SD Laboratorium PGSD FIP IJNJ. Penelitian ini
bertujuan untuk mendapatkan data empiris mengenai peningkatkan sikap toleransi
melalui pembelajaran berbasis pendidikan nultikultural mata pelajaran PKn siswa
kelas III SD Labortaorium PGSD FIP UNJ.Penelitian ini dilaksanakan di SD
Laboratorium PGSD FIP UNJ. Penelitian kelas ini dilaksauakan dengan
menggunakan desain penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model spiral
atau siklus dari Stephen Kemmis dan MC Taggart. Penelitian Tindakan Kelas
dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan observasi, serta refleksi.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa angket,
instrumen pemantau tindakan pembelajarao berbasis pendidikan multikultural, dan
catatan lapangan. Uji validitas dan reabilitas instrumen ditempuh melalui ex?ert

iudgement (melalui reviewer). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya
peningkatan sikap toleransi siswa dengan menggrmakan pembel4iaran berbasis
pendidikan multikultural. Persentase sikap toleransi siswa pada siklus I adalah Sl22
o/o, dan pada siklus II mencapai 89,11 %. Hasil dari data yang dikumpulkau
mennnjukkan bahwa kegiatan pembelajaran PKn melalui pembelajxaa berbasis
pendidikan multicultural dapat meningkatkan sikap toleransi siswa. Hal tersebut
dibukdkan dengan adanya peningkatan sikap toleransi yang diukur melalui lembar
angket dan pengamatan yang dilakukan pada siHus I, dan siklus II. Dengan demikian
penelitian ini menunjukkan bahwa penerapao pembelajaran berbasis pendidikan
multikultural mampu meningkatkan 

_rfup 
toleransi siswa

Kata Kunci: Pendidikan Multikultuml, sikap Toleransi, pKn (pendidikan
Kewarganegaraan)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

lndonesia yeng merupakan salah satu negara yang multikultural terbesar di

dunia memiliki bahasa daerah yang beragam, keanekaragaman agarna dan

kepercayaan, keadaan sosial-ekonomi, serta budaya yang beragam. Dengan situasi

kemajemukan tersebut, maka dirasakan perlu dikembangkannya sikap toleransi

khususnya pada siswa sekolah dasar yang baru mulai mengenal, situasi sosial yang

beragam tersebut. Terbentuknya toleransi dapat memunculkan perilaku menghargai

perbedaan diantara sesama manusia sehingga terwujudnya ketenangan dan

ketenteraman dalam tatanan kehidupan masyarakat. Pada akhirnya tumbuhnya

toleransi pada diri siswa dapat menunjang tercapainya kecerdasan moralnya.

Untuk itu diperlukan sebuah model pembelajaran yang berbasis pendidikan

multikultural yang diperlukan bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

Pendidikan multikultural merupakan proses pendidikan yang membimbing,

membentuk dan mengkondisikan siswa agar memiliki mental dan kepribadian yang

terbiasa hidup di tengah-tengah perbedaan apapun, baik suku, bahasa, agama dan

keyakinan, sosial-ekonomi, ideologi maupun perbedaan gender.

Di sisi lain dengan globalisasi terdapatnya berbagai peristiwa yang

mengkhawatirkan, seperti terjadinya krisis moral dan lunturnya identitas bangsa.

Pentingnya pendidikan moral bagi siswa di sekolah dasar dirasakan perlu. OIeh

karena itu perlu diupayakan suatu model pembelajaran moral yang e&ktif dan bersifat

praktis, sehingga tujuannya dapat tercapai. Menurut pandangan Brahim hilangnya

pendidikan moral dari kurikulum sekolah di lndonesia karena adanyaasumsi bahwa

pendidikan moral hanya tercakup di dalam mata pelajaran agama dan PKn saja.



Namun ternyata kedua mata pelajaran tersebut hanya mernbelajarkan secara kognitif
saj4 sementara sikap dari siswa terhadap ilmu pengetahuan yang dipel ajairny4
terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitar tidak dibelajarkan. r

Masalah dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar adalah penggunaim model
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 matefi pelajaran PKn yang tidak bermuatan nilai-nilai
praktis, tetapi harrya bersifat politis atau alat indoktrinasi untuk kepentingan
kekuasaan pemerintah. Metode pembelajaran dalam proses belajar mengajar terkesan
sangat kaku, kurang fleksibel, kurang demokratis, dan guru cendefung lebih dominan.
Guru mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada nilai ujian akhir,
di samping masih menggunakan model konvensional yang monoton. pembelajaran

pendidikan moral yang hanya dibelajarkan secara kognitif saja, sementara sikap dari
anak didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, terhadap sesama dan
lingkungan sekitar tidak dibelajarkan.2

Di sisi lain dalam kenyataannya banyak peristiwa dimana sering terjadinya
konflik sosial yang melibatkan masalah perbedaan budaya di masyarakat Indonesia
yang memang peka terhadap keanekaragaman budaya. Oleh karena ifu untuk generasi
yang akan datang agar tidak timbulnya konflik karena perbedaan budaya di
masyarakat maka perlu kiranya untuk tingkat siswa sekolah dasar dikenalkan dan
dibiasakan dengan pendidikan multikultural dalam pembelajaran di sekolah. oleh
karena itu siswa sekolah dasar perlu dikenalkan dan dibiasakan tentang perbedaan
dan hidup saling menghargai satu sama lain. pKn sebagai mata pelajaran yang
memang diharapkan mampu mendidik siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan
perlu diupayakan berbagai model pembelajaran yang dapat dikembangkan guru. Jadi

'T:r"liujristianty Brahim, '?aradigma Baru pendidikan Ke-SD-an di Indonesia Abad2r
sebuah Pencmian dan perwujudnyitaun", orasi Itmiah r: runi zoog, h. rs.z tbid.,h.n-



diperlukan pendidikan berbasis multikultural dalam pembelajaran PKn untuk dapat

mengembangkan toleransi.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan guru di SD

Laboratorium PGSD ternyata guru masih belum optimal dalam menggunakan

beberapa pendekatan untuk pembelajaran PKn di sekolah. Dengan kondisi tersebut

maka belum .tercapainya hasil belajar yang maksimal khususnya untuk

pengembangan sikap siswa. Pada materi ajar tertentu di kelas 3 selain hasil belajar

secara kognitif yang harus dicapai siswa juga secara afektif sesuai standar kompetensi

dan kompetensi belajarnya. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian tindakan kelas

untuk memperbaiki proses belajar mengajar tersebut.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah upaya

meningkatkan sikap toleransi siswa melalui pembelajaran berbasis pendidikan

multikultural dalam PKn di kelas 3 SD Laboratorium PGSD FIP LrNJ ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data

di lapangan grloa memecahkan masalah-masalah sebagai berikut: (1). Mengetahui

secara nyata pelaksanaan PKn melalui pembelajaran berbasis pendidikan

multikultural di kelas 3 SD Laboratorium PGSD FIP UNJ ?. Selain itu adalah untuk

mengetahui Q), Bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis pendidikan

multikultural dalam mata pelajaran PKn yang dapat mengembangkan sikap toleransi

siswa di kelas 3 SD Laboratorium PGSD FIP LrNJ ?

D. Manfaat Penelitiaan

1. Bagi Guru

Dengan adanya penelitian "ini diharapkan dapat memberikan informasi yang

akurat mengenai pelaksanaan PKn melalui pembelajaran berbasis pendidikan

multikultural yangdapatmengembangkan sikap toleransi siswa di kelas III SD.



2.

3.

Bagi Perguruan Tinggi

selain itu juga dapat memberikan bahan masukan dalam upaya penyempurnaan

PKn di sekolah dasar melalui pembelajaran tematik khususnya di kelas awal,

sehingga upaya mengembangkan kecerdasan moral dapat berhasil dengan baik
dan tujuan pendidikan moral dapat tercapai secara benar.

Bagi Sekolah

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada

sekolah, khususnya dalam mengatasi masalah pembelajaran pKn di sekolah

dasar. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, maka akan mudah trntuk

diupayakan penyempum{umnya. Akhimya hasil penelitian, ini dapat bermanfaat

untuk peningkatan mutu pendidikan di SD Laboratorium PGSD FIp uNJ, dan

sekolah dasar pada umufimya



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Toleransi Sebagai Bagian Dari Kecerdasan Moral

l. Pengertian Kecerdasan Moral

Moral berasal kata"Moru,s", yang bermakna nofina aturan atau keharusan, dan

menjadi moralitas yang bersifat keadaan atau kualifikasilkarakteristik. Menurut "New

lMebster^s Dictionarf'dalam Darji, kata moral berasal dari istilah Latin "Mos, moris,

mores" yang berarti tingkah laku. Moral sebagai kata benda mengandung makna: (1).

Prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku. (2). Pendidikan tentang

ukuran tingkah laku. Selain itu menurut "The New Oxfurd lllustrated Dictionary",

moral sebagai kata sifat berarti: (1). Berhubungan dengan karakter, tentang benar dan

salah. (2). Tingkah laku yang baik, mulia dan benar.r

Istilah moral mengandung makna integritas pribadi manusia, yakni harkat dan

martabat seseorang pribadi. Derajat kepribadian seseorang manusia amat ditentukan

oleh moralnya. Bila moral dari luar yang bersifat keharusan (musno) ini mampu kita

terima mempribadi (personalized) menjadi keyakinan yang kita anut dan setujui,

maka dia menjadi suara hati dan tidak lagi bersifat keharusan atau tuntutan dari luar,

melainkan sudah menjadi keharusan yang datang dari dalam diri serta menjadi

kelayakan dan bahkan dirasakan sebagai kewajiban dan kebuhrhan moral serta tampil

sebagai kiprah diri atau kepribadian. Moral adalah inti dan nilai kepribadian.2

Di sisi lain Aristoteles juga mengatakan bahwa kemampuan manusia untuk

melakukan tindakan baik dan bermoral disebutnya sebagai karakter. Tanpa karakter

yang baik manusia tidak akan menjalani hidup dengan sempurna. Sedangkan menurut

'Da4i Darmodiharjo, et.al. Nilai, Norma dan Moral (Jakxta:Aries Lima, 1986), h. 48
'|bid., h.49



o Mereka harus merasakan reaksi moral negatif seperti malu, bersalah, marah,

takut, dan rendah bila melanggar aturan moral.ll

Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah satu

dari kebajikan utama yang perlu dibentuk/dibangun pada diri siswa agar dimilikinya

kecerdasan moral yang membawa manfaat bagi kehidupan diriny4 orang lain, dan

masyarakatnya.

B. Acuan Teori Rancangan - rancangan Alternatif Tindakan yang Dipilih

Pembelajaran PKn Berbasis Pendidikan Multikultural

1. Pengertian Pembelajaran PKn

Ada beberapa teori mengenai belajar yang dikenal dengan teori belajar. Salah

satunya adalah teori belajar konstruktivisme yang bertolak dari pendapat batrwa

belajar adalah membangun (to construcr/ pengetahuan itu sendiri setelah dipahami,

dicerna, dan merupakan perbuatan dari dalam diri seseorang. Belajar adalah

bagaimana manusia mempergunakan peralatan mentalnya (otak) untuk menguasai

apa yang dipelajarinya. Pengetahuan itu diciptakannya kembali dan dibangun dari

dalam diri seseorang melalui pengalaman, pengamatan, pencernaan dan

. pemahaman.'2 Bela.lar merupakan suafu upaya agar siswa mampu menggunakan

peralatan mentalnya (otak) secara efektif dan efesien sehingga tidak ditandai dengan

ranah kognitiftya saja, melainkan terutama juga oleh keterlibatan emosi dan

kemampuan kreatif.

" Lawrence E. Shapiro. Mengajarkan imotional Intelligence Poda Ansk. Terjemahan. (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama. 2001), h.4546.

'2conny F:S, Landasan Pembelajaran dalam Perkembangan Manusia (Jakarta: CHCD, 2OO7),h.
3.
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sebagai warga negara yang baik di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat.

Dengan pembelajaran PKn yang dinamis menjadikan pembelajaran lebih bermakna.

Dalam kurikulum berbasis kompetensi tahun 2006 ditetapkan adanya standar
kompetensi dan kompetensi dasar. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
dalam mata pelajaran PKn untuk kelas 3 sekolah dasar khususnya di semester 1

adalah sebagai berikut:

No. Standard Kompetensi Kompetensi Dasar Keterangan

1 l. Mengamalkan makna

Sumpah Pemuda.

1.1 Mengenal makna satu

nusa, satu bangsa, dan

satu Bahasa.

Kelas 3

Semester 1

3. Pembelajaran PKa Berbasis pendidikan Murtikultural

Pembelajaran PKn berbasis pendidikan multikultural perlu diterapkan di kelas
awal sekolah dasar khususnya di kelas 3, mengingat pembelajaran tersebut sangatlah
sesuai dengan tahap perkembangan siswa yang sedang berada pada usia antara g

sampai 9 tahun dalam melihat sesuatu di lingkungannya sebagai satu kesatuan yang
utuh dan terpadu. Selain itu dengan pembelajaran berbasis pendidikan muitikultural
tujuan mata pelajman PKn dalam mengembangkan kecerdasan moral dapat tercapai
secara lebih optimal. Hal ini dikarenakan siswa lebih banyak kesempatan belajar
mengembangkan kecerdasan moralnya melalui kegiatan belajar yang dapat
mengembangkan sikap toleransinya. Siswa dapat mengembangkan kecerdasan

moralnya khususnya toleransi melalui kegiatan belajar yang berupa kegiatan kerja
sama&elompok, diskusi, bermain peran.
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C.Kerangka Berpikir

Kecerdasan moral berupa sikap toleransi dapat meningkat jika dalam proses

pembelajaran PKn dengan berbasis pendidikan multikultural berjalan dengan baik

dan lancar. Penerapan pembelajaran PKn yang berbasis pendidikan multikultural

yang menarik akan sangat bermakna bagi siswa ditambah dengan memaksirnalkan

media sehingga akhirnya mendukung kegiatan siswa dalam belajar. Dengan

penerapan pembelajaran PKn berbasis pendidikan multicultural yang sesuai dengan

karakteristik siswa mampu meningkatkan kecerdasan moral khususnya sikap toleransi

siswa kelas 3 SD Laboratorium PGSD FIP LINJ. Siswa melakukan kegiatan yang

berbeda dengan biasanya.

Setelah diadakan per4belajar an ytrtg menerapkan pembelajaran berbasis

pendidikan multikultural dalam PKn maka siswa lebih tetarik dalam belajar PKn.

Siswa menerapkan sendiri sikap-sikap atau nilai-nilai yang terdapat dalam

pembelajaran PKn dengan menerapkan proses belajar secara kerja sama/

berkelompok, berdialog, sosiodrama. Siswa merasa senang dalam belajar dan tidak

merasa sedang belajar menghargai perbedaan yang ada pada setiap siswa, sehingga

dapat mengembangkan sikap toleransi diantara mereka-

D.Hipotesis Tindakan

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini adalah: "melalui pembelajaran PKn berbasis pendidikan

multikultural dapat meningkatkan sikap toleransi siswa kelas 3 SD Laboratorium

PGSD FIP LINJ'



Tindakan/
Observasi

BAB III
METODE PEI\IELITIAN

A. Rencana Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalarn penelitian ini adalah untuk meningkatkan sikap toleransi

siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis pendidikan

multikultural di kelas 3 SD Laboratorium PGSD FIp UNJ.

2. Desain Penelitian

Penenlitian ini merupakan pengembangan metode dan shategi pembelajaran

yang dilanjutkan dengan kajian tindakan kelas melalui beberapa siklus, dengan model
konstelasi berikut :

SIKLUS INTERVENSI TIhIDAKAN

Perencanaan

Refleksi

Refleksiu

Tindakan/
Observasi



Sr?/as 3

Refleksi

Tindakan/
Observasi

Penelitian direncanakan sampai siklus 3 dengan target 75 % dart judah siswa
memiliki nilai sikap toleransi 80. Kenaikan yang diharapkan sekitar g0 %.

3. Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan di SD Laboratorium PGSD FIp UNJ pada siswa kelas
3' Penelitian direncanakan selama 4 bulan dan akan dimulai pada bulan Agustus
tahun ajaran 2012/2013.

Kegiatan penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, dengan tahap-tahap kegiakn
sebagai berikut:

Pemiapan:

*Obsevasi awal ke SD

*Menyusun proposal penelitian
*Mengurus ijin p'6nehtian

*Membuat instumen penelitian
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4. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian kajian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 3 di SD

Laboratorium PGSD FIP LINJ dengan pertimbangan bahwa pembelajaran PKn belum

secara optimal dilaksanakan, dan masih ditemukan kelemahan dalam penerapan

beberapa pendekatan pembelajaran. Hal ini menimbulkan siswa kurang dapat

mengembangkan kecerdasan moral berupa sikap toleransi dalam pembelajaran PKn

disebabkan lebih seringnya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.

Berdasarkan hal ini, jika mulai di kelas 3 siswa dibiasakan dengan menggunakan

pembelajaran PKn berbasis pendidikan multikultural dengan tepat maka di masa yang

akan datang akan lebih meningkatkan hasil belajarnya. Obyek penelitian ini adalah

pembelajaran PKn berbasis pendidikan multikultural di kelas 3 SD Laboratorium

PGSD FIP UNJ.

5. Pengumpulan dan Analisis Data

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang proses

pembelajaran PKn dengan berbasis pendidikan multikultural, sikap toleransi siswa

dalam pembelajaran PKn, kerja sama, partisipasi siswa dalam kelompok, dan hasil

belajar PKn berupa pengembangan kecerdasan moral serta sarana dan prasarana

untuk penerapan pembelajaran PKn berbasis pendidikan multikultural.Data sekunder

yang dibutuhkan adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakarl

media yang dibutuhkan dalam pembelajaran PIfu. Sumber data utama adalah siswa

dan grru kelas 3 SD Laboratorium PGSD FIP tlNJ.

Pengumpulan data dilakukan disetiap siklus sejak perencanaart, pelaksanaarg

observasi, hingga refleksi untuk komponen data yang diperlukan. Data tentang hasil

belajar terutama pengembangan kecerdasan moral PKn, sikap toleransi siswa dalam

mata pelajaran PKn, motivasi belajar, diambil dari lembar pengarnatan dengan

menggunakan cek list, wa\rancara dengan siswa, dan dari alat perekam serLa catatan

lapangan. Data tentang rancangan permbelajaran diambil dari RPP yang dibuat guru,



BAB TV

HASIL DAN PEMBAHASAIY

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas 3 SD Laboratorium PGSD

FIP LINJ Setiabudi Jakarta Selatan oleh guru yang bertindak sebagai pengajar dan

pelaksana di kelas sedangkan peneliti sebagai kolaborator' Penelitian dilaksanakan

dalam 3 siklus dan tiap siklus terdiri dari siklus I sebanyak 2 pertemuan' siklus II ada

2 pertemuan. Alokasi tiap pertemuannya adalah 6 x 30 menit atau 6 jam pelajaran'

pelaksanaan tiap siklus melalui tahap perencanaan, tindakan dan pengamatan, serta

refleksi.

Deskripsi Data Hasil Intervensi Tindakan

Siklus I
a. Siklus I Pertemuan 1

1. TahaP Perencanaan Tindakan

Sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas pada siklus I, peneliti

membuat perencanaan tindakan- Pada perencanaan tindakan, peneliti terlebih dahulu

menyusrm (1) rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum

tahun 2006 dengan materi dan tujuan yang hendak dicapai, (2) mempersiapkan media

pembelajaran (3) i*fi*""t.pengamatan tindakan, (4) lembar angkeL dan (5) kamera

,ntuk mendokumentasikan gambar kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan'

30



Tabel4.6DataPemantauTindakanGuru.SiswaSiklusl

5l,72oA

l

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penelitilobserver' ada

beberapa yang ditemukan pada pelaksanaan tindakan baik pada pertemuan 1 dan

pertemuan 2 padasiklus I. Guru melalqrkan tanya jawab pada seluruh siswa saja

tanpa menyebutkan ffIma seoftmg siswa, sehingga siswa tidak konsentrasi dan tidak

mendengarkan gurunya. Pada pertemuan pertama guru juga tidak menggunakan

media yang efektif dalam pembelajaran siswa Guru kurang mengaitkan tema pada

mata pelajilan yang lain. Temuan lain adalah kurangnya rewardslpenguatan yang

diberikan guru, sehingga siswa tidak bersemangat dalam mencontohkan sikap

toleransi.

2. Siklus II
a. Siklus II Pertemuan 1

1. TahaP Perencanaan Tindakan

Pada perencanaan tindakan siklus II ini, guru terlebih dahulu membuat

Rencana pelaksaoaan pembelajaran EPP) sesuai dengan materi yang akan diajarkan

dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahan pada siklus I. Persiapan mengajar

tersebut berisi tentang Legratan pembelajaran dengan merygunakan pembelajaran

I
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Diperoleh melalui data observasi. Data pada lembar observasi dibandingkan

dengan data yang berasal dari data catatan fapangan dan dokumentasi' Data yang

diperoleh dalam lembar observasi terdiri dari kegiatan siswa dan guru selama proses

pembelajaran pKn dengan berbasis pendidikan multikultural. Data tersebut kemudian

ditandatangani sebagai bukti data tersebut akurat dan terpercaya Lembar pengalnatan

terlampir.

3. Data Hasil

Data yang diperoleh melalui pengisian angket peningkatan toleransi siswa

pada setiap siklus setelah diberikan tindakan dikoreksi dan dinilai oleh observer. Data

angket peningkatan toleransi terlampir.

C. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui data penelitian dan data pengamatan. Data

penelitian berupa sikap toleransi siswa yang diperoleh dari pengisisan angket setiap

akhir siklus. Data peningkatan toleransi siswa dari siklus I sarrrpai II terdapat pada

lampiran. Analisis data yang dapat disajikan berdasarkan hasil temuan adalah sebagai

berikut:

Data dalam penelitian ini diperoleh dari 19 siswa kelas 3 SD Laboratorium

pGSD FIF LrNJ Setiabudi Jakarta Selatan dalam dua siklus penelitian. Data yang

diperoleh ada dua yaitu data*tentang sikap toleransi dan data pemantauan tindakan

g,ru dan siswa dengan pembelajaran PKn yang berbasis pendidikan multikultural.
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Data tentang sikap toleransi diperoleh dari hasil skor pada lembar angket yang diisi

siswa dengan bantuan guru. Sedangkan untuk data pemantau tindakan kelas dengan

menerapkan pembelajaran PKn dengan berbasis pendidikan multikultural, diperoleh

dari pengamatan peneliti/observer pada saat girru melaksanakan proses pembelajaran.

Data pemantau tindakan diperoleh dari hasil pengarnatan kegiatan siswa dan guru

oleh observer setiap pertemuan.

Data yang diperoleh dari sikap toleransi siswa pada siklus I sebesar 81,22 YD

dan meningkat pada siklus II menjadi sebesar 89,11 oA. Sedangkan untuk data

pemantau tindakan guru pada siklus I sebesar 53,62, dan meningkat pada siklus Itr

menjadi sebesar 86,20 o/o. Berdasarkan analisis data pada siklus II, ternyata sikap

toleransi siswa mengalami peningkatan sebesar &g,llyu

D. Interpretasi Hasil Analisis

Interpretasi hasil analisis dilakukan oleh observer setelah melakukan analisis

data. Dari pelaksanaan tindakan siklus II telah menunjukkan hasil yang diharapkan.

Peningkatan keefektifan dan pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis pendidikan

multikultural maupun peningkatan toleransi siswa terlihat dalam tabel dan grafik

berikut:
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E. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian hanya dilakukan terhadap siswa kelas 3 SD Laboratorium PGSD FIP

UNJ.

2. penelitian memiliki waktu yang terbatas, dikarenakan jadwal pembelaran baru

dimulai setelah liburan hari raya idul fitri sedangkan waktu penelitian juga masih

diganggU dengan ujian kompetensi dan ulangan tengan semester' Jadi penelitian

baru dimulai menunggu dimulainya pembelajaran. Akhimya dengan keterbatasan

yang ada penelitian ini dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan'

3. Sebagian siswa yang diteliti belum mendapatkan pembelajaran yang berbasis

pendidikan multikultural dalam pembelajaran PKn karena guru hanya melakukan

proses pembelajaran di dala:n kelas saja sehingga grrru harus lebih kreatif lagi

dalam melalcukan proses pembelajaran agar pembelajaran dapat lebih bermakna

lagl dan siswa lebih dapat meningkatkan sikap toleransinya'



BAB V

KESIMPULA}I DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan menerapkan pembelajaran berbasis pendidikan multilukhral dalam

PKn di kelas 3 SD, siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Hal iai

dikarena pembelajaran berbasis pendidikan multikultural menyajikan pembelajaran

PKn dengan rnelalui dialog, bekerja sama./berkelompok, sosiodram4 pelibatan siswa

perempuan dan laki-laki secara adil, dan lain-lain. Apalagi bila didukung dengan

penggunaan media yang menarik seperti media audiovisual. Siswa lebih bersemangat

untuk mengikuti pembelajaraq mengembangkan sikap toleransi, sopan dan santun

seszrma sisw4 serta dapat menampilkan sikap menghargai perbedaan yang ada

sesama siswa.

Kecerdasan moral berupa sikap toleransi dapat jika dalam proses

pembelajaran berbasis pendidikan multikultural berjalan dengan baik dan lancar.

Penerapan pembelajaran PKn yang berbasis pendidikan multikultural yang menarik

akan sangat bermakna bagi siswa ditambah dengan memaksimalkan media sehingga

akhirnya mendukung kegiatan siswa.lalam belajar. Dengan penerapan pembelajaran

PKn berbasis pendidikan multicultural yang sesuai dengan karakteristik siswa mampu

meningkatkan kecerdasan moral khususnya sikap toleransi siswa kelas 3 SD

Laboratorium PGSD FIP LINJ. Siswa melakukan kegiatan yang berbeda dengan

biasanya.

Setelah diadakan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berbasis

pendidikan multikultural dalam PKn maka siswa lebih tertarik dalam belajar

PKn. Siswa menerapkan seaairi sikap-sikap atau nilai-nilai yaag terdapat dalam
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pembelajaran PKn dengan menerapkan proses belajar secara kerja s@a/

berkelompoh berdialog, sosiodrama. Siswa meras{l senang dalam belajar d*n tidak

merasa sedang belajar menghargai perbedaan yang ada pada setiap siswa, sehinggn

dapat mengembangkan sikap toleransi diantara mereka. Siswa melakukan k%i3tra
yang bervariasi setiap per8emuannya" baik mencontohkan sikap toleransi, hidup rukrm

maupun tata tertib khususnya dalam Tema "Diri Sendiri", darl *Lingkungan-.

Selain ifu siswa mempraktekkan sosiodrama untuk materi tertentu, berdiskusi,

berdialog, bekerja sama/ bekerja secara kelompok. Melalui langkah-langkah

pembelajaran tersebut yang merupakan implementasi pendidikan berbasis pendidikan

multikultural ternyata dapat meningkatkau kecerdasan moral khususnya sikap

toleransi siswa. Terlihat dari hasil peningkatan sikap toleransi siswa khususnya

dimulai dari siklus I sampai siklus II. Hasil dari siklus I adalah 81,22 Yo, dan pada

siklus II adalah 89,11 o/o. Jadi setiap siklus kecerdasan moral siswa khususnya pada

sikap toleransinya meogalami peningkatan.

Implikasi terhadap perolehan prosentase hasil kecerdasan moral siswa

khususnya sikap toleransi dan pengembangan kurikulum mata pelajaran PKn dengan

menerapkan pembelajaran berbasis pendidikan multikultural mampu menimbulkan

keaktifan dan keseriusan serta pengembangan sikap yang baik sehingga aspek

kecerdasan moral siswatercapai dalam kurikulum belajar.

Penerapan pembelajaran berbasis pendidikan multicultural dalam PKn siswa

kelas 3 SD menunjukkan efektifitas yang baik bagi meningkatnya kecerdasan moral

siswa khususnya sikap toleransi. Adanya efehifitas kecerdasan moral siswa dapat

terlihat dari mampunya siswa untuk bersikap horma! sopan daa santuru menghargai

segala perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing siswa, seperti perbedaan agamq

gender/jenis kelamin, suku atau kemampuan yang dimiliki sehingga sangat

bermaofaat bagi siswa itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat naotinya
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B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dan implikasi penelitiarq ada beberapa sa*u
yang ingin disampaikan peneliti. Adapun saran-saran yang ingin disampaikan peneliti
sebagai berikut:

l' Untuk meningkatkan kecerdasan moral khusuaya sikap toleransi siswa dalam
mata pelajaran PKn **rususnya pada materi tertentu sudah seharusnya guru
menerapkan pembelajaran berbasis pendidikan multicultural yarlg menarik
dengan menggunakan media yang mendukung sehingga dapat menciptakan
pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat mencapai hasil belajar yang
optimal bagi siswa

2' Bagi guru yang belum menerapkan pembelajaran berbasis pendidikan
multicultural dalam PKn sebaiknya membiasakan diri untuk menggunakannya
teruta*a di kelas rendah (1,2,3) karena dapat meningkatkan bekerja
sama, mengembangkan sikap saling menghargai dengan perbedaan pendapat,
perbedaan kemampuan, perbedaan jenis kelamin, dan juga pembelajaran menjadi
lebih menarik bagi siswa dalam belajm.

3' Drkungan dan bimbingan yang berasal dari orangtua gurq kepala sekolah dan
pihak lain sangat dibutuhkan dalam pengembangan pemberajaran pKn dengan
cara melengkapi sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan di sekolah dan
rumah.



DAFTAR PUSTAKA

Banks, James A., and Cherry A. Mc Gee Banks (Ed). 1993. Multikultural Education:

Issues and Perspectives, Zd Aa. Boston: Aiiyn and Bacon.

Borba, Michele.2008. Membangun Kecerdasan Moral. Jakarta: PT. Gramedia

PustakaUtama.

Bredekamp, Sue. 1992. Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood

Programs Serving Children From Birth Trough Age 8. New York: NAEYC.

Darji Darmodiharjo, et.al. 1986. Nilai, Norma d.an Moral. Jakarta: Aries Lima,.

Depdiknas.2005. Pedoman Pembelajaran Kelas Awal Selalah Dasar.. Jakarta:

Depdiknas-Dikdasmen..

E.B Hurlock. 1992. Perkembangan Anak Jilid I dan 2. Jakxta: Erlangga.

E.Doyle Stevick and Bradley A.U Levinson.2A07. Reimagining Civic Education.

New York: Rowman dan Littlefield Publisher,Inc.

Good and Broophy, 1990. Educational Psycholog't a Realistic Approach.London:

Lougman Group, Ltd.,.

http://www incsteps.or.idlkuliah/Book Readingn\doral Intelligence.

Lawrence E. Shapiro.200l. Mengajarkan Emotional Intelligence Pada Anak.

Terjemahan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mahfird, Choirul. 2008. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.

Mulyasa 2005. Menjadi Guru Prafesional . Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.

79



Naim, Ngainun dan Achmad sauqi. 2010. pendidikan Mukikuttural Kowry

Aplikasi. Yogyakarta : At-rtlzzMedia.

Poerwodarminta 2008. Evaluas i Pembel aj aran. Yogyakarta: Multi pressindo-

PUSKUR-Balitbang Depdiknas . 2aol . Mata p e I aj or an Kew ar gane garasn

:: : :: :: : 
* 
::: :: ;:: :;x:., _ Ma, a P e' aj ar an

Kewarganegaroan SD dan MI. Jakmta: Depdiknas.

R, Semiawan,z}A7. Conny. Landasan Pembelajaran dalam perkembangan Mu&-
Jakarta: CHCD.

sudjana, 2008. Evaluasi p embe r aj aran. yogyakarta: Multi pressindo,.

Syah, Muhibbin. 1995. Psikotogi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru. Bandung:

Rosdakarya.

Tim Pengembang PGSD. 1997. pembelajaran Terpada D II RGSD. Jakarta:

Depdikbud,.

Theresia Kristianty Brahim, "Paradigma Baru Pendidikan Ke-SD-an di Indonesia

Abad 21: sebuah pencarian dan perwujudnyataan,,, orasi llmiah, 13 hsrn

2009.

W Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.Bandung: Citra

Umbara,2AA6.

80




