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MENINGKATKAN KECERDASAN MORAL (KEPEKAAN HATI
NTJRAI\-I, KONTROL DIRI, KEBAIKAN HATI, SIKAP

KEADILAhI, DAN INTERPERS ONAL) MELALTII
PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU DALAM PPKN DI

KELAS IV

(sD rsLAM AL-AZHAR 13 RAWAMANGT N JAKARTA TrMUR)

ABSTRAK

Nina Nurhasanah dan Otib Satibi H. Peningkatan Kecerdasan Moral
(Kepekaan Hati Nurani. Kontrol Diri. Kebaikan Hati. Sikap Keadilan dan

Intrepersonal Melalui Pembelajaran Berbasis Pendidikan Multikultural dalam

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Siswa di Kelas IV SD Islam Al-
Aztrar 13 Rawamaneun Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan

data empiris mengenai peningkatkan kecerdasan moral dan interpersonal siswa

melalui pembelajaran berbasis tematik terpadu dalam PPKn siswa kelas IV SD Islam
Al-Aztiar 13 Rawrrniaiigrin Jakarta Timirr. Penelitian ini dilaksanakan di SD Islam
Al-Azhar 13 Rawamangun Jakarta Timur. . Penelitian kelas ini dilaksanakan 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.
kngumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa angket,

instrumen pemantau tindakan pembelajaran berbasis tematik terpadi dalam PPKn. Uji
validitas dan reabilitas instrumen ditempuh melalui expert judgement (melalui
reviewer). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya peningkatan

'kecerdasan moral dan interpersonal siswa dengan menggunakan pembelajaran PPKn
berbasis tematik terpadu sesuai Kurikulum 2013. Hasil dari data yang dikumpulkan
menuqjukkan bahwa kegiatan pembelajaran PPKn melalui pembelajaran PPKn
berbasis tematik terpadu dapat meningkatkan kecerdasan moral dan interpersonal
siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan kecerdasan moral dan

interpersonal yang diukur melalui lembar angket dan pengarnatan yang dilahrkan
pada siklus I, dan siklus II. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa
penerapan pembelajaran PPKn berbasis tematik terpadu mampu meningkatkan
keceerdasan moral dan interpersonal siswa.

Kata Kunci: Pembelajaran Tematik Terpadu, Kecerdasan Moral, Kecerdasan

Interpersonal, PPKn @endidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)



lt
DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan

Abshak

Kata Pengantar

Bab I: PEITiDAHULUAN

A. LatarBelakang
B. Identifikasi Area dan Fokus Penelitian
C: Pembatasan Fokus Penelitian :::;:;:;:;.:;;.:.::::::.:::.::::;:::: .-.iz.z;;.2i.-..ii..

D. Perumusan Masalah Penelitian
C. Tujuan Penelitian

D. ManfaatPenelitian

Bab II: ACUAI\I TEORITIK
Kecerrdasan Moral dan Interpersonal ......

PPKn SD

Pembelaj aran Tematik Terpadu

t.
2.

3.

I
3

J

3

3

4

6

4t
43

Bab III: METOIX)LOGI PEIIELITIAN
A. Tujuan Penelitian 67
B; Tempat dan Waktu Penelilian .;::;;::;::;;:;;:;.;;.;-..,.-...,i......:;;.::::;i;:.:..: 67
C. Metode dan Desain Penelitian 67
D. Subyek dan Obyek Penelitian 70
E. Peran dan Posisi Peneliti dalam Penelitian 1O

F. Tahapan Intervensi 7l
G. Hasil lntervensi Tindakan yang Diharapkan 73
H. Data dan Sumber Data ......... 74
L lnstrumen Pengumpulan Data 75
J: Teknik Pengumpulan dan Analisis Data :::;::::;::;.::::::;;.:;::::;::;:::::: 85



L. Teknik Analisis Data dan Interpretasi Hasil Analisis
M. Tindak Limjut/Pengembangan Perencg4an Tindakan

Bab fV: DESKRIPSI, ANALI$S DATA, DAI\I INTERPRETASI IIASIL
ANALISIS DAI\I PEMBAIIASAI\I
A.Deskripsi Data Hasil Pengamatan EfeMlasil lntervensi

Tindakan 90
B. Pemeriksaan Keabsahan Data 178
C. Analisis Data ......... 179
D.Interprestas Hasil Analisis dan Pembahasan 182

Bab Y: KESIMPULAI\I,IMPLIKASI, DAN SARAN
A.Kesimpulan
B.Implikasi
C.Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

M

86
88

184
187
188



MEI\INGKATKAI\ KECEDASAN MORAL MELALTII
PEMBELAJARAN TEMATIKTERPADU DALAM PEMBELAJARAN

PENDTDIKAN PAFICASILA DAIS KEWARGAFIEGARAAI\I (PPKi)
DI KELAS IV"

SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun Jakarta

BAB I
PEFIDAHT'LUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sebagaimana yang diatur dalilri UU Nomor 20 Tahun 2003

dinyatakan bahwa sebagai usaha sadar dan terencana unfuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi {irinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, keceriftxan, akhlak mulia, seirta keteirampilan yang diperlukan

diriny4 masyarakat, bangsa dan negara.l

Upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dasar (SD) perlu

dilakukan. Salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem pembelajaran yang

tidak lagi konvensional melainkan menggunakan berbagai pendekatan baru.'Salah

satu utaya adeilah dengan ntenggunakan pembelajaizm tematik di SD. Hal ini

.sesuai dengan hakikat perkembangan siswa itu sendiri yang sedang berada dalam

taliap iieikembiiilgziii yriiig unik (khas), dirnana siswa rnemaiidang sesuatu yang

dipelajari bersifat holistik, sehingga memerlukan pembelajaran yang berbeda pula

deiigaii jenjang irendidikirii ybilg lebih tiiiggi.

| (IU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,(Bardung: Citra Umbarao2006),
h.72-



Masalah dalam pembelajaran PPKn di SD ldafah 
penggunaan pendekatan

pembelajaran belum secara tepat, sehingga beldm 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 politis atau alat indoktrinasi

untuk kepentingan kekuasaan pemerintah. 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 moral dan interpersonal dalam proses

pembelajaran PPKn di SD.

Berdasarkan kondisi tersebut, kurikulum 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 dianggap lebih efektif, efesien dan bermakna melalui

penjelajahan suatu tema untuk mengaitkan berbagai mata pelajaran. Namun dalam

kenyataannya masih belum optimalnya pembelajaran tematik terpadu yang

dilaksanakan oleh guru sehingga belum dapat meningkatkan kecerdasan moral

dan interpersonal siswa yangdiharapkan meningkat melalui pembelajaran tematik

pada PPKn di SD.



B. Identilikasi Area dan Fokus penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang, yan! dijadikan sebagai identifikasi

area adalah kecerdasan moral dan interpersonal siswa sedangkan yang menjadi

fokus penelitiannya adalah penggunaan pembelajaran tematik terpadu pada

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegafturn (ppKn).

C. Pembatasan Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti dkan membatasi masalah

penelitian pada upaya "Meningkatkan Kecerdasan Moral dan Interpersonal Siswa

melalui Pembelajaran Tematik Terpadu dalam pendidikan pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) di Keras IV sD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun

Jakarta ?"

D. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ditemukan beberapa

permasalahan, yaifu:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan ppKn melalui pembelajaran tematik

terpadu, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan moral berupa sikap

konhol diri pada siswa di kelas rv sD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun

lakarta?

2. Bagaimana bentuk pelaksanaan ppKn melalui pembelajaran tematik

terpadu, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan moral berupa kebaikan

hati pada siswa di kelas IV sD Islam AI-Azhar 13 Rawamangun Jakarta?

3- Bagaimana bentuk f"r***, pKn merarui pembelajaran tematik

terpadq sehingga dapat meningkatkan kecerdasan moral berupa sikap



keadilan pada siswa

lakarta?

kelas IV SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun

Bagaimana bentuk pelaksanaan PPKn melalui pembelajaran tematik

terpadu, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan moral berupa kepekaan

hati nurani pada siswa di kelas IV SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun

lakarta?

Bagaimana bentuk pelaksanaan PPKn melalui pembelajaran

tematikterpadu, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan interpersonal

pada siswa di kelas IV SD SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun Jakarta ?

E. Manfaat Penelitian

Setelah melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik

secara teoretis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

yang akurat mengenai pelaksanaan PPKn melalui pembelajaran tematik terpadu

yang dapat mengembangkan kecerdasan moral dan interpersonal siswa di kelas IV

SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun Jakarta" Selain itu juga dapat memberikan

bahan masukan dalam upaya penyempurnaan PPKn di sekolah dasar melalui

pembelajaran tematik terpadu khususny4 sehingga upaya mengembangkan

kecerdasan moral dan interpersonal dapat berhasil dengan baik dan tujuan

pendidikan moral dapat tercapai secara benar. Penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan sumbangan pikiian kepada sekolah, khususnya dalam masalah

pembelajaran PPKn di sekolah dasar. Dengan mengetahui permasalahan yang ad4

di

4.

5.



BAB II
ACUAN TEORITIK- .

A. Kecerdasan Moral dan Interpersonal

1. Kecerdasan Moral

a. Pengertian Kecerdasan Moral

Moral berasal katauMorus",YdfrEbermakna norna afuran atau keharusan,

dan menjadi moralitas yang bersifat keadaan atau kualifikasilkarakteristik.

Menurut uNew Webster^s Dictionarlf' dalam Darji, kata moral berasal dari istilah

Latin "Mos, moris, mores" yang berarti tingkah laku. Moral sebagai kata benda

mengandu-ng makna: (1). Prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku'

(2). Pendidikan tentang ukuran tingkah laku. Selain itu menurut "The Nao Oxford

Illustrated Dictiorrury", dalam Dardji dikatakan moral sebagai kata sifat berarti:

(1). Berhubungan dengan karakter, tentang benar dan salah, (2). Tingkah laku

yang bailq mulia, dan benar.l

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 (must to)

ini mampu kita terima mempribadi (personalized) menjadi keyakinan yang kita

anut dan setujui, maka dia menjadi suara hati dan lidak lagi bersifat keharusan

atau tuntutan dari luar, melainkan sudatr menjadi keharusan yang datang dari

dalam diri serta menjadi kelayakan dan bahkan dirasakan sebagai kewajiban dan

kebutuhan moral serta tampil sebagai kiprah diri atau kepribadian. Moral adalah

inti dan nilai kepribadian.2

Melihat pengertian moral di atas maka setiap manusia membutuhkan

sebuah kemampuan untuk mewujudkannya, sehingga dapat menjadi bermoral

dalam berkepribadian. Sesuait.ng* pendapat Borba bahwa kemampuan tersebut

1 Oa.ji Oa.modiharjo, et.al. Nilai, Norma dan Moral (Jakarta: Aries Lima, 1986), h.48.

'nid.,h.+t.
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secara terbuka sebelum memberi penilaian apapun. Kebajikan ini meningkatkan

kepekaan moral anah ia akan terdorong membela pililkyang diperlakukan secaril

tidak adil dan menuntut agar semua orang tanpa memandang suku, bangsa,

budaya, status ekonomi, kemampuan, atau keyakinan diperlakukan setara.

Jadi kesimpulan dari keadilan adalah suatu situasi dimana orang dapat

saling memenuhi hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya tanpa syarat apapun.

Pemenuhan hak dan kewajiban itu dilakukan semata-mata demi kebaikan

manusia. Berdasarkan beberapa unsur dari kecerdasan moral terdapat sikap

keadilan sebagai bagian dari kecerdasan moral. Jadi kesimpulan dari sikap

keadilan adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang kurang

lebih bersifat permanen mengenal aspek-aspek tertentu dalam lingkungan yang

saling memenuhi hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya tanpa syarat apapun.

Sementara di Indonesia yang memiliki nilai moral yang didasarkan pada

ideologi Pancasil4 dalam proses mengembangkan kecerdasan moral dilakukan

melalui pendidikan dengan pemberian mata perajaran yang salah satunya adalah

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaruan (ppKn). untuk kecerdasan moral

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa kepekaan hati nurani, kontrol

diri, keadilarq dan kebaikan hati danjuga kecerdasan interpersonal.

2. Kecerdasanlnterpersonal

a. Pengertian Kecerdasan Interpersonal

Menurut Thomas Armstrong kecerdasan interpersonal merupakan

kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta
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B. PPKn SD

Di sD dikenal adanya mata pehj; pcndidikan pancasila dan

Kewarganegaraan yang dikenal dengan nama PPKn yang wajib diberikan dari

mulai kelas I sampai dengan kelas VI. Mata pelajaran PPKn adalah mata pelajaran

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

kultural, bahasa, usi4 suku, untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas,

terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan uuD 1945. 
o' Jadi

PPKn merupakan mata pelajaran yang sangat dibutuhkan bagi negara Indonesia

yang memiliki masyarakat majemuk, dan dalam upaya pembentukan karakter

sebagai warga negara yang baik sesuai dengan ideologi Pancasila dan UIJD 1945.

sementara di Indonesia dalam pembelajaran ppKn SD menurut KTSP

(2006) bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut:

l)Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan, 2)Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab,
dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa
dan bernegara, serh anti korupsi, 3)Berkembang secara positif dan
demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 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.aE

Berdasarkan

untuk membentuk

kepada bangsa dan

tujuan tersebut, maka fungsi PPKn di SD adalah wahana

warga negara cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia

negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam

o7 PUSKUR -Balitbang Depdiknas, Kompetensi Dasar Mata Pelajoan Kewarganegaraan SD
.^ dan MI (lalrarta: Depdiknas, 2002'),h.7.
o'Panduan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KrsD sD/MI (!aka*a: Bp. Dharma

Bhakti,2006), h. 18.
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A. Acuan Teori Rancangan Alternatif Tindakan yang Dipilih

1. Pengertian Pembelajaran Tematik Terpadif -

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan

lingkungannya akan selalu melakukan suatu proses hidup yang dapat menjadikan

dirinya lebih baik dari waktu ke waktu. Untuk mengubah pribadi yang lebih baik,

maka seseorang butuh proses belajar secara bertahap. Dengan belajar, maka

manusia dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, sehingga dapat

menjadikan dirinya menjadi individu yang lebih baik.

Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat

fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan, hal ini berarti

keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada keberhasilan

Broses belajar siswa disekolah dan dilingkungan sekitarnya.so Dalam pengertian

tersebut di maksudkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang sangat penting

dan paling utama yang harus dilakukan oleh seseorang yang biasanya terbentuk

dalam suatu lembaga pendidikan yang berawal dari tingkat Sekolah Dasar sampai

kepeguruan tinggi, atau melalui lingkungan di sekitarnya, maka dengan kata lain

seseorang dapat mencapai suatu tingkat keberhasilan dalam belajar apabila dapat

melalui proses belajar di sekolah atau lingkungan sekitar dengan baik.

Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam

50 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2008), h. 1





63

bagaimana bekerja dalam kelompok, belajar setiai<awan dan belajar mematuhi

aturan-atuan dalam kelompok.

Karakteristik siswa sekolah dasar yang terakhir adalah senang merasakan

atau melakukan sesuatu secara langsung. Berdasarkan tahap perkembangan

kognitif Piaget seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, siswa sekolah dasar

berada pada tahap operasional konkret. Mereka berusaha menghubungkan konsep=

konsep yang sebelumnya telah dikuasai" dengan konsep-konsep yang baru

dipelajari. Suatu konsep juga akan cepat dikuasai anak apabila mereka dilibatkan

langsung melalui praktik dari apa yang diajarkan guru. Oleh sebab itu, guru

seharumya merancang model pembelajaran yang .melibatkan anak secara

langsung dalam proses pembelajaran.

B. Bahasan llasil--hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penulisan anatara lain :

l. Meningkatkan rasa hormat siswa sebagai bagian dari kecerdasan moral

melalui pembelajaran tematik dalam mata pelajaran tematik

pendidikan kewarganegaraan PKn di kelas 1 SD Laboratorium PGSD

FIP UNJ oleh Rudi Hartono. Penelitian tersebut menunjukan bahwa

pembelajaran tematik dapat meningkatkan rasa hormat siswa sebagai

bagran dari kecerdasan moral pada siswa kelas I SD Laboratorium

PGSD FIP UNJ.71

2. Meningkatkan toleransi sebagai bagran dari kecerdasan moral melalui

pembelajaran tematik dalam mata pelajaran pendidikan

" R,rdi Hartonq Meningkotkan Rasa Hormat Siswa Sebagai Bagian dsri Kecerdasan Morol
Melalui Pembelajoran Temaih Sbipsi, ( Jakarta: PGSD-UNJ, 201l)
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kewarganegaraan (PKn) di kelas I SD Laboratorium PGSD FIp UNJ

oleh suci Lestari. Penelitian tersebut rrenunjukan bahrva pembelajaran

tematik dalam PKn mampu meningkatkan kecerdasan moral

khususnya sikap toleransi siswa kelas I SD Laboratorium PGSD FIp

UNJ. Melalui pembelajaran ini tidak hanya sikap toleransi siswa yang

meningkat tetapi juga sikap positif terhadap pembelajaran pKn.

Perubahan sikap ini ditunjukan dengan siswa lebih menghargai orang

lain, lebih sabar dan tidak selalu memaksakan kehendaknya.T2

3. Meningkatkan Empati Siswa sebagai bagian dari Kecerdasan moral

melalui pmbelajaran Tematik dalam Mata Pelajaran pendidikan

kewarganegaraan (PKn) di kelas I SD Laboratorium PGSD FIp tjNJ

oleh Puji utaminingsih. Penelitian tersebut menunjukan bahwa dengan

pembelajaran tematik untuk PKn dapat meningkatkan kecerdasan

moral khususnya rasa empati siswa kelas I sD Laboratorium pGSD

FIP UNJ Jakarta Selatan. Melalui Pembelajaran Tematik tidak hanya

empati siswa yang meningkat tetapi juga mampu membuat lebih aktif

dan kreatif,T3

C'. Pengembangan Konseptual Perencanaan Tindakan

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang dialami siswa

melalui interaksi dengan lingkungan. Perubahan tingkah laku yang terjadi pada

manusia yang bersifat tetap dalam mernbentuk pemahaman, perilaku pengetahuan,

72 Suci Leslaf.,Meningkatkan Toleransi Sebagai Bagian dari Kecerdasan Moral Melalai
-^Pe 

mbe I aj aran Temdik, Sbipsi, ( Jakarta : PGSD-UNJ, 201 l)
': Puji Astuti, Meningkathan Empdi Siswa Sebagai Bagian dari Kecerdasan Moral Melolai

Pem be laj aran Tematih Skrips i, ( Jakarta : PGSD-UNJ, 20 I I )
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Berdasarkan pembahasan kajian teori di atas, dapat diketahui bahwa

pengguniuln model pembelajaran tematik teiladu sangal bagus untuk

meningkatkan kecerdasan moral dan interpersonal, karena pembelajaran ini

menggunakan sistem pembelajaran individu dan kelornpok. Dengan belajar secara

individu dan kelompok siswa dapat memecahkan segala permasalahan yang

mereka hadapi saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran.

Pembelajaran PPKn dengan menggunakan pembelajaran tematik terpadu

akan meningkatkan hasil belajar siswa dan akan lebih merangsang semangat siswa

untuk aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Dengan menggunakan model

tematik terpadu akan memudahkan siswa dalam memahami konsep-J<onsep ppKn.

Berdasarkan uraian di atas dapat diduga bahwa penggunaan pembelajaran

tematik terpadu dalam kegiatan pembelajaran ppKn dapat meningkatkan

kecerdasan moral dan interpersonal siswa. Ta

D. Hipotesis Tindakan

Dengan pembelajaran melalui pemberajaran tematik terpadu pada

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan berdasarkan deskripsi teoretik dan

pengembangan konseptual perencanaan tindakan yang telah diuraikan diatas,

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah "Melalui pembelajaran

Tematik Terpadu dalam Mak pelajaran pendidikan pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) dapat Meningkatkan Kecerdasan Moral dan

Interpersonal pada siswa Kela.s w sD Islam Ar-Azhar 13 Rawamangun',.

74UU No.o, 20 Tatrun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nosional.Bandung: Citra Umbar4 2006



BAB III

METODOLOGI PEllEIirfIAN

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan

moral dan interpersonal siswa melalui pendekatan tematik terpadu dalam

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di kelas IV SD Islam Al-

Azhar 13 Rawamangun Jakara Timur.

B.Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun Jakarta

UNJ, pada siswa kelas IV dengan 5 kelas paralel sesuai jumlah fokus penelitian

payung. Penelitian direncanakan selama 5 bulan dan akan dimulai pada bulan Juli-

Desember 2014 tahun ajaran 2014D015.

C.Metode dan Desain Penelitian

1. Metode Intervensi Tindakan

Desain penelitian ini menggunakan penelitian Tindakan Kelas

(Classroom Action Research). Penelitian tindakan kelas merupakan suatu

percermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama.l Tindakan penelitian

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pembelajaran ppKn dengan

menggunakan pembelajaran tematik terpadu.

1 Suharsimi Arikunto, Suhardjono, dan supardi, Penelition TindakanKelas, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2012),h.3
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BAB IV

DESKRIPSI, ANALISIS DATA, DAN INTERPRETASI HASIL ANALISIS DAN

PEMBAIIASAhI

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas IV SD Islam Al Azhar 13

Rawamangun Jakarta Timur. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus dan tiap siklus

sebanyak 2 pertemuan. Alokasi tiap pertemuannya adalah 4x35 menit atau 4 kali jam

pelajaran. Pelaksanaan tiap siklus melalui tahap perencanaan, tindakan dan pengamatan,

serta refleksi.

A.Deskripsi Data Hasil Pengamatan EfeMlasil Intervensi Tindakan

1. Kecerdasan Moral (Sikap Keadilan)

Siklus I

a. Siklus I Perteinuan ke-l

Perencanaan

Sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas pada siklus I, tim peneliti

membuat perencanaan tindakan. Pada perencanaan tindakan, tim peneliti terlebih

dahulu men)rusun (1) rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada

Kurikulum tahun 2013 dengan materi dan tujuan yang hendak dicapai, (2)

mempersiapkan media pembelajaran, (3) instrumen pengamatan tindakan, (4)

lembar observasi, dan (5) kamera untuk mendokumentasikan gambar kegiatan

proses pembelajaran tematik terpadu dalam PPKn yang dilaksanakan.

Tindakan dan Obseruasi

90



t82

85%

80%

75%

7OYo

65%

60%

Siklus I Siklus ll

Gambar 4.57
Diagram Rata-Rata Instrumen Pemantau Kecerdasan Interpersonal

Kelas MD Selama dua Siklus
Siswa

Gambar 4.58
Diagram Rata-Rata Instmmen Pemantau Kecerdasan Interpersonal Siswa

Kelas MD Selama dua Siklus

Interpretasi Hasil Analisis dan Pembahasan.

Interpretasi hasil analisis dilahrkan peneliti dan kolaborator setelah analisis

data dilakukan. Berdasarkan data.lrasil insEumen kecerdasan interpersonal siswa dan

pemantau tindakan kecerdasan interpersonal dengan penerapan pembelajaran PPKn

berbasis tematik terpadu selama dua siklus, telah menunjukan adanya peningkatan
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dfui) siswa dan pemantau tindakan kecerdasan moral dengan penerapan pembelajaran

Ematik selama dua siklus manunjukkan adanya-peningkatan. peningkatan ini

menunjukkan identifikasi dan analisis peneliti bersama kolaborator terhadap

IEnemuan-penemuan masalah yang terjadi pada setiap siklusnya telah ditemukan

pmecahnya dan menunjukkan hasil yang diharapkan.

5. Kecerdasanlnterpersonal

Siklus I

t. Siklus f Pertemuan I

Perencanaan

Sebelum melaksankan penelitian tindakan kelas pada siklus I, peneliti

membuat perencanaan tindakan. Pada perencan&rn tindakan, peneliti terlebih dahulu

menyusun (l)rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada Kurikulum

2013 dengan materi dan tujuan yang hendak dicapai (2)mempersiapkan media

pembelajaran, (3)instrumen pengamatan tindakaq (4)lembar observasi, dan

(5)kamera untuk mendokumentasikan gambar kegiatan proses pembelajaran tematik

terpadu dalam PPKn yang dilaksanakan.

Tindakan dan Observasi

Siklus I pertemuan I dilaksanakan pada hari selasa 25 November 2014, guru

mengkondisikan kelas dengan meminta siswa untuk merapikan tempat duduk.

Sebelum $xNana kelas tenang guru tidak akan memulai pelajaran. Setelah suasana
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kecerdasan interpersonal siswa yang semakin meningkat,*Berikut ini taber yang
menuqiukan data hasil analisis dan pengamatan instrumen kecerdasan interpersonar
dan instrumen pemantauan tindakan.

Has, Anarisis D"rr rrrftT:f 1'"q!", dan pemantau rindakan
Siklus f dan II

':;rSiklus:f,:,
SikIuSEr'

l//o ,,rJum. fah,,,
, , Siiiia,':,

,6t/o
Nilai > 75 J

2t2. Nilai 65-7i
l00h 28 93.33yr

3. ) 6,66yoNrlar < 65 6
69r4. Sqta-rata kelas

ZV-/o 0 U/o
5. 69-lo/^ 83,36 83,36Il.a[a-rautHasil

Pemantauan
Tindakan Siklus I
Can II pada Guru

70o/"

72%

8t%

6. Rata-ratamsil -*
Pemantauan
Tindakan Siklus I

_dan-Il pada Siswa
85o/o

1

Berdasarkan diagram ratatata hasil instrumen pemantau tindakan
pembelajaran dengan pembelajaran tematik terpadu selama dua sikrus di atas, dapat
disimpulkan bahwa pemberajaran ppKn dengan menerapkan pemberajaran tematik
terpadu dalam upaya meningkatkan kecerdasan interpersonal terlihat sangat baik.
Siswa'mampu menunjukan kecerdasan interpersonal dalam kehidupan sehari-hari.

Meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa merarui pemberajaran ppKn
berbasis tematik terpadu ternyata menemukan adanya peningkatan dari sikrus I
sampai siklus II' Peningkatan ini menunjukan bahwa identifikasi dan analis peneliti
bersama kolaborator terhadap penemu:u1-penem,al masalah yang terjadi pada setiap
siklusnya telah ditemukan pemecahannya dan menunjukan hasil yang optimar.



BAB V

KEsIMpuLAi\, rMpLrKAsI, ri* so*o*
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta tindakan yang telah

dilakukan melalui pembelajaran tematik terpadu dalam ppKn dapat menjadikan

pembelajaran yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Di samping itu

pembelajaran tematik terpadu dengan fokus pada pelajaran pendidikan pancasila

dan Kewarganegaraan (ppKn) dapat menjadikan perajaran yang mengacu pada

kecerdasan moral dan interpersonal. Dengan penerapan pembelajaran tematik

terpadu yang sesuai dengan karakteristik siswa serta gurunya mampu mengaitkan

tema ke dalam beberapa mata perajaran, maka mampu meningkatkan kecerdasan

moral dan interpersonal siswa kelas rv sD Islam Al Azhu 13 Rawamangun

Jakarta Timur- siswa merakukan kegiatan yang yang berbeda dengan biasany4

yaitu belajar beberapa mata pelajaran sekaligus dengan keterkaitan satu tema.

Dalam hal ini, pembelajaran menjadi tidak terpisah-pisah seperti biasa yang biasa

dilakukan sebelumnya

Kegiatan belajar mengajar ppKn dengan pemberajaran yang menerapkan

pembelajaran tematik terpadu, menbuat siswa lebih tertarik dan dapat

meningkatkan kecerdasan moral dan interpersonalnya. siswa dapat menerapkan

sendiri sikap-sikap atau nilai-nilai yang terdapat dalam pembelajaran ppKn

dengan memperhatikan keterkaiqannya dengan mata pelajaran lain yang saling

berkaitan sehingga pembelajaran menjadi terintegrasi dan terpadu. Siswa merasa

senang dalam belajar. siswa melakukan kegiatan yang bervariasi setiap

184
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pertemuannya, siswa dapat mengharga;i, memahami, dan mengerti persaan orang

lain. Belajar bagaimana menjadi seorang pemimpiir yang baik dan bijaksana.

Melalui langkah-langkah selama proses pembelajaran maka adanya peningkatan

siswa dalam kecerdasan moral dan interpersonal melalui penerapan pembelajaran

PPKn berbasis tematik terpadu di kelas.

Feningkatan kecerdasan moral dan interpersonal siswa, terlihat dari sikap

siswa dalam menghargai pemsium orang lain serta memilki etirpati terhadap oftmg

lain dan melatih menjadi pemimpin. Hal senada juga terlihat dari hasil

peningkatan kecerdasan moral dan interpersonal siswa dimulai dari siklus I

sampai siklus II. Hasil dari siklus I untuk kecerdasan moral (sikap keadilan,

kepekaan hati nurani, kebaikan hati, dan kontrol diri) adalah sebagai berikut: Hasil

instrumen berupa angket tentang sikap keadilan sebagai bagian dari kecerdasan

moral pada siklus I mencapai 57Yo dan 620/o dari kedua pertemuan. Prosentase

rata-rata hasil instrumen angket tentang kecerdasan moral khususnya sikap

keadilan adalah 6A0/o, padasiklus II mencapai 64% dan 7T%odari dua pertemuan.

Prosentase rata-rata hasil instrumen dari dua pertemuan pada siklus ll adalahT5o/o.

Untuk Hasil data pemantau tindakan pada siklus II Mencapai 88 %. Prosentase

rata-rata hasil instrumen angket pada siklus II adalah. 85 yo. Untuk control diri

Pada siklus pertama hasil pengisian angket dari 28 siswa diperoleh hasil > 75

sebanyak 14 orang atau dengan persentase sebesar 50yo. Adapun yang

memperoleh ni\ai < 75 sebanya[ \4 sislrra atau dengan penentase 50yo dengan

target nilai yang diperoleh rata-rata 75%. Sedangkan data pemantau tindakan
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guru dan siswa diperoleh sebesar 56, 69yo dengan target 75%o. Pada siklus I hasil

pengisian angket dari 28 siswa diperoleh hasil > 75 sebanyak t+ orang atau

dengan persentase sebesar 50%. Adapun yang memperoleh nilai < 75 sebanyak 14

siswa atau dengan persentase 50% dengan target nilai yang diperoleh rata-rata

75%. Sedangkan data pemantau tindakan guru dan siswa diperoleh sebesar 56,

690/o dwganlarget > 75yo. Pada siklus II hasil pengisian angket siswa diperoleh

nilai > 75 sebanyak 27 siswa atau dengan persentase 96,42 oZ, sedangkan nilai <

75 sebanyak 1 siswa atau sebesar 3,57yo dengan target sebesar > 75yo. Data

pemantau tindakan guru dan siswa diperoleh sebesar 85% dengan target > 75Yo.'

Hasil dari siklus I untuk kecerdasan interpersonal adalah 69,lyo dan siklus II

adalah 83,36yo. Jadi setiap siklus kecerdasan interpersonal siswa mengalami

peningkatan sehingga target ketuntasan dapat tercapai. Untuk pemantau tindakan

pelaksanaan penggunzum pembelajaran tematik terpadu juga mengalami

peningkatan. Pada Guru pada siklus I adalah 70Yo dan siklus II adalah 8l%

adapun pada siswa pada siklus I sebesar 72Yo dan siklus II adalah sebesar 85olo.

Dari hasil tersebut sudah terlihat jelas adanya peningkatan kecerdasan

moral dan interpersonal siswa dengan menggunakan pembelajaran PPKn berbasis

tematik terpadu. siswa akan lebih mudah memahami materi yang diympaikan

karena pembelajaran pembelajaran tematik terpadu menyajikan keterkaitan dari

mata pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain, sehingga pembelajaran

menjadi utuh atau terpadu dan tidak terpisah-pisah.
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B. Imptikasi

l' Penerapan pembelajaran dengan pembelajaran PPKn berbasis tematik terpadu

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas belajar siswa di

kelas- Dalam pembelajaran PPKn berbasis tematik terpadu dapat membuat

siswa berpikir lebih luas, menjadi lebih efektif karena siswa terlatih untuk

menyeimbangkan sikap atau nilai-nilai dalam PPKn. Dalam hal ini, kegiatan

siswa dapat mencotohkah sikap kepemimpinan dan bisa menghargai,

mengerti, dan memahami perasaan orang lain.

2- Melalui pembelajaran tematik terpadu, suasiul belajar dikondisikan

semaksimal mungkin agar siswa tidak mudah bosan dan jenuh dalam

mengikuti pelajaran dikelas. Bagi guru pembelajaran tematik terpadu ini

bertujuan agar dapat memadukan materi perajaran yang safu dengan yang

lainnya dalam satu tema yang tentunya sesuai dengan minat, kebutuhan dan

karakteristik siswa kelas rv. Dengan adanya pembelajaran tematik terpadu

ini, siswa secara tidak rangsung dituntut untuk aktif, jadi tidak hanya guru

yang aktif dalam kegiatan belajm mengajar (KBM) di kelas, tetapi siswa juga

berperan aktif di kelas.

3' Implikasi terhadap perolehan presentase hasil kecerdasan moral dan

interpersonal siswa serta pengembangan kurikulum mata perajaran ppKn

dengan menerapkan pembelajaran tematik terpadu mampu menimbulkan

keaktifan dan keseriusaq serta daya tangkap yang baik sehingga aspek

kecerdasan moral dan interpersonal siswa tercapai dalam kurikulum belajar.
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4' Penerapan pembelajaran tematik terpadu dalam pembelajaran ppKn siswa

kelas rV SD menunjukan efektifitas yang baik bagi meningkatnya kecerdasan

moral dan interpersonal. Adanya efektifitas kecerdasan morar dan

interpersonar siswa dapat terrihat dari mampunya siswa mempunyai sikap

kepemimpinan daram memimpin yang baik yang sangat bermanfaat bagi

siswa itu sendiri daram kehidupan sekolah, keluarga dan masyarakat nantinya.

C. SARAN

Berdasarkan pada kesimpuran dan imprikasi hasir peneritian yang terah

dijelaskan' ada beberapa saran yang akan ingin disampaikan peneriti. Adapun

saran-saran yang ingin disampaikan peneliti sebagai berikut:

l. Bagi Guru

Bagi guru yang berum menerapkan pemberajaran tematik terapadu, sebaiknya

membiasakan diri dalam.pemberajaran ppKn yang menarik. Guru diharapkan

mampu memahami materi yang diringkas secara terpadu sehingga saring

berkaitan antara perajaran yang satu dengan yang rainny4 sehingga menjadi

safu tema yang sesuai.

2. Bagi Peneliti Lain

Peneliti memiliki keterbatasan.oreh karena itu, diharapkan bagi peneliti rain

untuk rebih memperdaram dan memperluas kajian tentang sikap

kepemimpinansebagai bagia dari kecerdasan interpersonar dengan

menggunakan model dan strategi pembelajaran yang berbeda.
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