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MOTTO 

 

 

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka 

kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan 

bagimu.” 

 (Matius 6:7) 

 

“Mimpi adalah kunci, untuk kita menaklukkan dunia…..” 

(Laskar Pelangi – Nidji) 

 

“Berhentilah ketika kamu harus berhenti, lanjutkanlah 

ketika kamu mampu untuk melanjutkannya. Jangan 

memaksakan diri mu untuk melakukan sesuatu yang tidak 

kamu tahu jalannya……” 

 

“Segala sesuatu akan ada waktunya…jadi bersabarlah …” 

 

“Gusti mboten nate sare…”  
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ABSTRAK 

 

Redawati, Maria Assumpta Paskalia. 2013. Penerapan modul Living Values untuk 

memperbaiki perilaku menghargai dan prestasi belajar siswa kelas III 

SDN Pakem 4 Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Universitas Sanata Dharma. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku menghargai dan 

prestasi belajar siswa melalui penerapan modul Living Values pada pembelajaran 

tematik. Penelitian ini dilakukan karena masih rendahnya perilaku menghargai 

siswa dan prestasi belajar sebelum dilakukan tindakan.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian 

adalah siswa kelas III SDN Pakem 4 tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 26 

siswa. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus. Metode pengumpulan data 

melalui tes tertulis, catatan anekdot, wawancara dan video. Data yang diperoleh 

dari catatan anekdot, wawancara dan video dianalisis secara kualitatif. Data 

prestasi siswa dianalisis secara statistik deskriptif untuk menghitung rata-rata 

kelas dan persentase siswa yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

sebesar 75,0..  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan modul Living Values 

memperbaiki perilaku menghargai siswa kelas III SDN Pakem 4 Yogyakarta pada 

pembelajaran tematik. Perubahan perilaku tampak ketika siswa mau 

mendengarkan orang lain dengan empatik, bekerjasama dengan teman lain tanpa 

membedakan agama dan gender. Siswa menjadi tahu bahwa orang lain juga 

berharga dan mereka mau memberikan waktu pada teman lain untuk aktif terlibat 

dalam kegiatan. Hasil penelitian juga menunjukkan rata-rata yang diperoleh siswa 

berdasarkan nilai gabungan dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik pada pra 

siklus 59,0, siklus 1 = 65,9 siklus 2 = 81,3, dan siklus 3 = 88,9. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan modul Living Values dengan model Contextual 

Teaching and Learning dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III SDN 

Pakem 4 .  

 

Kata kunci: modul Living Values, perilaku menghargai, prestasi belajar 
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ABSTRACT 

 

Redawati, Maria Assumpta Paskalia. 2013. The implementation of Living Values 

to improve the respectful behavior and the learning achievement of the 3
rd

 

grade students of SDN Pakem 4 Yogyakarta. Thesis. Yogyakarta: Primary 

School Teacher Education, University of Sanata Dharma. 

 
This study aimed to improve respectful attitude and learning achievement 

through the implementation of Living Values module on thematic learning. This 

was a classroom action research involving a group of 3
rd

 grade students at SDN 

Pakem IV. This study was conducted because the students seemed to have lacked 

of respect and performed quite poorly especially in civic education subject. The 

research was conducted in three cycles. The data were collected using written pre 

and post-tests, anecdotal records, interviews and videos. Data obtained from the 

records of anecdotes, interviews and videos were analyzed qualitatively. The pre 

and post tests scores were analyzed using descriptive statistics to find the average 

score and the percentage of students meeting the minimum completeness criteria 

(KKM) of 75.0.  

The results showed that implementation of the Living Values module on 

thematic learning improved the respectful attitude of the third-grade students in 

SDN Pakem 4 Yogyakarta. Behavioral changes were indicated by the willingness 

to listen to others with empathy, to cooperate without discriminating religions or 

gender, to value others, and to give time to other classmates to be actively 

engaged in learning activities. The average pre and post tests scores obtained by 

the students based on a combination of cognitive, affective, and psychomotor 

showed a significant increase: 59.0 at pre-cycle, 65.9 at the end of cycle 1, 81.3 at 

the end of cycle 2, and 88.9 at the end of cycle 3. The results showed that 

application of the Living Values module within Contextual Teaching and 

Learning model improved the student’s achievement. 

Keywords: Living Values module, respectful attitude, learning achievement 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan bangsa dan 

menjadi dasar dimulainya pendidikan nilai manusia. Pendidikan di Sekolah Dasar 

menjadi suatu wadah untuk mengajarkan pendidikan nilai bagi generasi muda 

sebagai penerus bangsa. Mereka diharapkan mampu memiliki karakter yang kuat 

dan mampu menampilkan nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat. Pendidikan 

di Sekolah Dasar diharapkan tidak hanya menekankan aspek akademis namun 

juga mengembangkan pendidikan nilai bagi peserta didik. Pendidikan nilai mulai 

diajarkan di era 70-an yang dikenal dengan nama PMP, PSPB, P4 dan sekarang 

dikenal sebagai Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Pendidikan nilai saat ini baru menyentuh pada pengajaran norma dan nilai-

nilai secara teoritis namun belum sampai pada penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini berdampak pada perilaku yang ditunjukkan generasi muda 

dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu krisis yang terjadi adalah tidak adanya 

perilaku menghargai anak pada orang lain atau orang dewasa pada anak. Contoh 

kasus yang telah terjadi yakni penusukan siswa SD yang dilakukan oleh teman 

dekatnya – Kekerasan Impulsif oleh Anak-anak (Kompas:2012). Bukti lain 

ditunjukkan dari survei KPAI yang menyebutkan 87% anak Indonesia merupakan 

korban kekerasan di sekolah dan 91% korban kekerasan di rumah (Kompas:2012).  

Krisis tersebut telah menyadarkan masyarakat tentang betapa pentingnya 

pendidikan nilai bagi generasi muda khususnya anak Sekolah Dasar. Pemerintah 

juga telah menginstruksikan untuk melakukan pendidikan nilai. Bahkan hal 

tersebut juga diinginkan oleh UNESCO, bahwa saat ini sangatlah penting untuk 

menanamkan pendidikan nilai untuk generasi muda. UNESCO menerbitkan 

modul Living Values sebagai buku panduan untuk mengajarkan nilai-nilai sosial. 

Perilaku menghargai menjadi hal utama yang ingin diajarkan melalui modul ini. 

Perilaku menghargai menjadi dasar bagaimana seseorang bersikap terhadap diri 

sendiri dan orang lain. 
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Berdasarkan pengamatan pertama peneliti di SDN Pakem 4 yang 

dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2012, tampak bahwa setengah dari jumlah 

siswa yang ada berbicara sendiri ketika guru menyampaikan materi. Mereka 

membicarakan tentang film apa yang ditonton malam sebelumnya atau tentang 

alat tulis mereka yang baru. Perilaku kurang menghargai juga ditunjukkan siswa 

ketika siswa keluar masuk kelas tanpa izin. Siswa keluar tanpa izin ketika guru 

masih menjelaskan dan tidak mengucapkan terima kasih ketika kembali ke dalam 

kelas. Ada siswa yang mengerjakannnya pada selembar kertas lusuh atau justru 

mencoret-coret buku tulis dan tempat pensil mereka. Ketika siswa meminjam 

barang dari temannya, mereka mengembalikan tanpa mengucapkan terima kasih. 

Ketika kegiatan diskusi berlangsung, sebagian besar siswa juga tidak 

menunjukkan respon terhadap pendapat temannya. Mereka hanya diam atau 

berbisik-bisik dengan teman sebelahnya. 

Pengamatan kedua dilakukan pada tanggal 2 Maret 2013. Hal yang tampak 

dari pengamatan tersebut yakni sebagian besar siswa putra hanya mau berada 

dalam satu kelompok dengan teman yang mereka sukai. Ada siswa putra yang 

tidak ikut mengerjakan tugas dan hanya bermain dengan teman dari kelompok 

lain. Ada juga siswa putra yang menempeleng kepala temannya karena ia 

dianggap salah. Ketika ada teman yang memberikan usulan, ia justru berkata 

bahwa temannya tersebut cerewet. Ada 3 kelompok siswa putri yang tidak 

kompak dalam kerja kelompok. Ada seorang anak perempuan yang tidak 

melibatkan temannya dalam mengerjakan tugas. Ia hanya mengerjakan dengan 2 

temannya, sedangkan 2 teman yang lain ia diamkan. Ia terlihat tidak mau berbagi 

tugas dengan teman yang lain. Siswa perempuan lainnya mengadu jika ia tidak 

boleh ikut bekerja dalam kelompoknya.  

Temuan-temuan yang tergambar di atas dibenarkan oleh guru kelas (Bu 

NK) dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2012. Beliau 

menyebutkan bahwa siswa bersikap seperti itu karena kurangnya pembelajaran 

dari lingkungan sekitarnya. Menurut Bu NK, guru sudah mengingatkan mereka 

untuk bersikap yang baik seperti menghargai diri sendiri dan orang lain. Siswa 

yang tidak memperhatikan biasanya dipancing oleh satu siswa, sehingga siswa 

yang lain juga ikut-ikutan berbicara sendiri dan tidak memperhatikan guru. Guru 
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sebenarnya sudah berusaha menyampaikan materi secara menarik, namun 

perhatian siswa tetap seperti itu. Guru berkeinginan agar dalam pembelajaran 

siswa mampu memperhatikan, mau menghargai pendapat orang lain, dan mampu 

berbicara sopan pada teman, guru atau orang di sekitar mereka. 

Selain perilaku menghargai yang rendah, tingkat prestasi di kelas III juga 

demikian. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai rata-rata mata pelajaran PKn pada 

kondisi awal yang hanya mencapai 59,0. Jumlah siswa yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) sebanyak 3 siswa dengan persentase sebesar 11,5%. 

Nilai KKM yang ditentukan adalah 75,0.  

Melihat masih rendahnya prestasi belajar dan perilaku menghargai, 

peneliti terdorong melakukan penelitian guna memperbaiki perilaku menghargai 

dan prestasi belajar siswa kelas III SDN Pakem 4 Yogyakarta melalui penerapan 

modul Living Values. Modul Living Values yang akan diterapkan lebih difokuskan 

pada nilai “Penghargaan”. Modul Living Values menawarkan pengajaran nilai-

nilai melalui berbagai aktivitas yang menarik untuk membantu memperbaiki 

perilaku menghargai dan prestasi belajar siswa. 

Penelitian ini dibatasi pada pembelajaran tematik mata pelajaran PKn 

dengan Kompetensi Dasar (KD) 4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti 

kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan dan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia pada Kompetensi Dasar (KD) 5.1 Memberikan tanggapan sederhana 

tentang cerita pengalaman teman yang didengarnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Adakah perubahan perilaku menghargai yang dapat diamati dari siswa 

kelas III SDN Pakem 4 Yogyakarta melalui penerapan modul Living 

Values pada pembelajaran tematik? 

1.2.2 Apakah penerapan modul Living Values meningkatkan prestasi belajar 

siswa kelas III SDN Pakem 4 Yogyakarta pada pembelajaran tematik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Memperbaiki perilaku menghargai siswa kelas III SDN Pakem 4 

Yogyakarta melalui penerapan modul Living Values pada pembelajaran 

tematik. 

1.3.2 Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III SDN Pakem 4 Yogyakarta 

melalui penerapan modul Living Values pada pembelajaran tematik. 

 

1.4 Batasan Pengertian  

1.4.1 Prestasi belajar menurut Darsono (2000:110) adalah perubahan-perubahan 

yang berhubungan dengan pengetahuan/kognitif, keterampilan/ 

psikomotor, dan nilai sikap/afektif sebagai akibat interaksi aktif dengan 

lingkungan. Karena banyaknya teori yang berkaitan dengan prestasi 

belajar, maka peneliti membatasi prestasi belajar sebagai perubahan yang 

dialami siswa pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang 

disimbolkan dalam bentuk angka setelah menguasai pelajaran PKn yang 

diberikan guru. 

1.4.2 Menghargai dapat diartikan sebagai suatu sikap mau mendengarkan orang 

lain (Tillman, 2004). Sikap menghargai dalam penelitian ini dibatasi pada 

perilaku siswa secara verbal atau non-verbal yang menunjukkan 

penghargaan pada diri sendiri dan orang lain. 

1.4.3 Modul Living Values: An Educational Program (LVEP) adalah program 

pendidikan nilai-nilai (Tillman, 2004:ix). Pada penelitian ini yang 

dimaksud dengan modul Living Values adalah buku panduan pembelajaran 

untuk anak usia 8-14 tahun yang diterbitkan oleh UNESCO dan disponsori 

oleh Spanish Committee dari UNICEF. 

1.4.4 Muslich (2011:164) menyebutkan pembelajaran tematik adalah 

“pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada 

siswa”. Ada banyak teori yang menjelaskan tentang pembelajaran tematik. 

Peneliti membatasi pembelajaran tematik sebagai pembelajaran yang 

dilakukan oleh peneliti/guru kelas III dengan menggunakan tema 

“Penghargaan” pada kegiatan pembelajaran  
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1.4.5 Siswa kelas III SDN Pakem 4 Yogyakarta adalah siswa aktif yang berusia 

8-9 tahun dengan jumlah siswa 26 orang, yang terdiri dari 16 siswa 

perempuan dan 10 siswa laki-laki.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menambah wawasan serta pengalaman dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar dan perilaku menghargai dengan 

menerapkan modul Living Values pada pembelajaran tematik. 

1.5.2 Bagi Siswa 

Siswa dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan prestasi belajar 

dan perilaku menghargai kepada guru, teman, atau orang-orang yang ada 

di sekitar mereka. 

1.5.3 Bagi Guru 

Rekan guru di SDN Pakem 4 diharapkan mampu menerapkan modul 

Living Values untuk meningkatkan prestasi belajar dan perilaku 

menghargai siswa terhadap lingkungan sosialnya. 

1.5.4 Bagi Dunia Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tentang salah satu cara 

meningkatkan prestasi belajar dan perilaku menghargai. 

 

1.6 Sistematika Penyajian  

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah yang menjadi dasar diadakannya penelitian ini; rumusan masalah sesuai 

dengan permasalahan yang didapatkan; batasan pengertian; tujuan penelitiaan 

yang akan dicapai oleh peneliti; manfaat penelitian; dan sistematika penyajian. 

Bab 2 menyajikan landasan teori yang terdiri dari kajian pustaka, kerangka 

berpikir dan hipotesis tindakan. Bab 3 merupakan bab yang membahas 

metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian dijelaskan jenis penelitian yang 

digunakan, setting penelitian, pelaksanaan tindakan, instrument penelitian, teknik 

pengumpulan data yang digunakan, teknis analisis data, indikator keberhasilan, 

serta waktu pelaksanaan penelitian. Bab 4 dalam skripsi ini memaparkan hasil dari 
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penelitian dan pembahasannya dari pra siklus sampai siklus 3. Pada pembahasan 

peneliti membagi menjadi dua bagian yakni pembahasan data kulaitatif dan 

pembahasan data kuantitatif. 

Bab 5 merupakan bab penutup pada skripsi ini. Pada bab 5 disajikan 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan membahas ringkasan dari penelitian yang telah 

dilakukan dengan memaparkan hasil akhir yang didapatkan peneliti. Pada bagian 

saran peneliti menuliskan masukan bagi umum dan bagi peneliti selanjutnya agar 

penelitian yang selanjutnya dapat memperbaiki keterbatasan yang ada pada 

penelitian ini sehingga hasil yang diperoleh akan lebih komprehensif.  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada Bab 2 ini akan dibahas mengenai segala sesuatu yang mendasari 

penelitian yaitu  landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Berikut 

uraian kajian pustaka:  

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Konsep-Konsep Dasar 

Konsep-konsep dasar dalam penelitian ini meliputi sikap hormat, nilai 

menghargai, modul Living Values, prestasi belajar, Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn), dan pembelajaran tematik 

2.1.1.1 Sikap Hormat   

Rasa hormat menjadi dasar bagi sesorang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sosialnya. Anak–anak yang menunjukkan sikap hormat, cenderung 

menghargai apa yang ada di sekitarnya. Mereka memandang orang lain yang ada 

di sekitarnya dengan baik dan tidak merendahkan. Borba (2008:161) menjelaskan 

bahwa “sikap hormat merupakan suatu sikap yang mau menghargai seseorang 

atau sesuatu dengan cara yang baik dan penuh sopan santun.”  

Sikap hormat dalam prinsip masyarakat Jawa harus ditunjukkan ketika 

berbicara dan membawa diri ketika bersama orang lain. Menurut Willner dalam 

Suseno (1985:60), sikap hormat orang Jawa akan tampak dalam pembawaan dan 

sikap mereka dalam mengungkapkan pengakuan pada tatanan sosial yang ada. 

Sehingga menurut orang Jawa, jika mereka semakin menghormati seseorang maka 

semakin tinggi pula kedudukannya. Ketika kita menghormati orang lain, maka 

orang lain akan menghormati kita. Sikap hormat yang diharapkan bukanlah bahwa 

kita merasa hormat hanya karena orang tersebut berkedudukan tinggi. Prinsip 

hormat menentukan segala sikap dalam setiap interaksi. Menurut Geertz (1985), 

prinsip hormat teratur secara hierarkis yang bernilai pada diri sendiri dan setiap 

orang wajib untuk membawa diri dan mempertahankannya. Pandangan Geertz 

bertujuan untuk menjaga masyarakat agar selalu berada di dalam kesatuan yang 

selaras. 
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Sikap hormat berarti mau menghargai seseorang atau sesuatu dengan baik. 

Sikap hormat menjadi salah satu hal penting dalam kecerdasan moral seorang 

anak. Krisis yang terjadi saat ini adalah semakin menurunnya sikap hormat anak 

pada orang atau sesuatu di sekitar mereka. Menurut Borba (2008:142-148) ada 

enam hal yang menjadi masalah dalam perkembangan sikap hormat seorang anak 

yakni 1) ketiadaan penghargaan terhadap anak; 2) kemunduran adap dan sopan 

santun; 3) kekhawatiran dan kecurigaan; 4) kekurangan panutan yang baik; 5) 

kebanyakan kata-kata tidak senonoh; 6) kekasaran, ketidaksopanan, dan 

ketidaksenonohan yang ditonjolkan media. 

 Selanjutnya Borba (2008:153) mengajukan 3 langkah untuk 

menumbuhkan sikap hormat seorang anak. Langkah pertama menjelaskan tentang 

cara memperbaiki sikap, langkah kedua membantu anak menyadari konsekuensi 

perilaku tidak sopan, dan langkah ketiga adalah membantu anak menyesuaikan 

tata krama. Tiga langkah yang dapat digunakan untuk menumbuhkan sikap 

hormat menurut Borba adalah: 1) Menunjukkan makna rasa hormat dengan 

memberi contoh dan mengajarkannya; 2) Menghargai aturan dan menentang 

kekasaran; 3) Menekankan pentingnya sopan santun dan tata krama.  

2.1.1.2 Nilai Menghargai 

Menurut Borba (2008:150), “rasa hormat menuntut agar semua orang 

sama-sama dihargai dan dihormati sehingga tindak kekerasan, ketidakdilan, dan 

kebencian dapat dicegah.” Ketika kita mampu untuk menghargai orang lain, 

berarti kita juga mampu menghargai diri kita. Ketika kita mampu menghargai diri 

sendiri, berarti kita tahu hal-hal positif apa yang ada pada diri kita. Hal ini 

berdampak pada pola pikir kita yang memandang orang lain secara positif 

sehingga terciptalah suatu hubungan positif antar individu. Sikap hormat dalam 

penelitian ini adalah perilaku menghargai yang ditunjukkan siswa ketika berada di 

lingkungan sekolah. Perilaku siswa meliputi interaksi/komunikasi verbal maupun 

non-verbal. Perilaku menghargai merupakan salah satu bentuk sikap hormat. 

Menghargai dapat diartikan sebagai suatu sikap mau mendengarkan orang 

lain (Tillman, 2004:44). Covey (1989) menyebutkan apabila orang ingin 

dipahami, maka ia harus memahami orang lain terlebih dahulu. Untuk dapat 

memahami orang lain, kita harus mendengarkan orang lain dengan sungguh-
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sungguh dan empatik. Empatik dapat diartikan sebagai sikap yang mampu 

menempatkan diri kita pada posisi orang lain dan memahami perasaan orang lain 

(Rakhmat, 2001:132). Kita dapat mendengarkan dengan empatik apabila kita 

mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada waktu kita mendengarkan dengan 

baik, kita juga belajar untuk berbicara dengan baik. Mendengarkan dengan baik 

juga ditunjukkan dengan gerak tubuh kita, seperti tidak memutar bola mata, 

menggeleng-geleng, atau membuang muka (Borba, 2008:152).  Hal ini berarti kita 

tidak pura-pura mendengar atau hanya mendengar kata-katanya saja. Selain itu 

mendengarkan dengan empatik dapat terjadi apabila kita mendengarkan sesuai 

dengan kerangka berpikir orang yang kita dengar dan kita dapat menjadi cermin. 

Artinya kita berusaha untuk memahami perasaanya dan tidak berusaha untuk 

menilai atau memberikan nasihat, tetapi hanya merefleksi apa yang ada dalam 

dirinya. 

Perilaku lain yang menandakan adanya suatu penghargaan adalah 

memperlakukan orang lain dengan hormat tanpa membedakan usia, agama, 

budaya, atau gender. Memperlakukan orang lain tanpa membedakan dapat 

ditunjukkan ketika kita mau menerima orang lain yang berbeda agama atau gender 

dalam kelompok. Menurut Anita Taylor dalam Rakhmat (2011:131), “menerima 

adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan tanpa 

berusaha mengendalikan. Menerima adalah sikap yang melihat orang lain sebagai 

manusia, sebagai individu yang patut dihargai.” Menerima berarti tidak menilai 

pribadi orang hanya karena sikapnya yang tidak sesuai dengan pandangan kita. 

Sehingga ketika kita mau menerima orang lain dalam kelompok kita, kita harus 

mampu mengakui bahwa orang itu adalah rekan seperjuangan kita yang patut 

dihargai. 

Menurut Tillman (2004:44) “penghargaan berarti tahu bahwa orang lain 

juga berharga.” Ketika kita tahu orang lain berharga maka kita akan berusaha 

untuk tidak merendahkannya. Merendahkan seseorang dapat berupa tindakan atau 

ucapan. Tindakan yang merendahkan orang lain misalnya memaki orang lain atau 

menempeleng kepalanya. Ucapan memegang peranan penting dalam 

penghidupan. Menurut Handaya (1990:38) “sepatah dua patah kata dari seseorang 

dapat menyembuhkan penyakit seseorang.” Perkataan tersebut tentu saja kata-kata 
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yang baik. Namun jika kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang buruk, itu 

justru akan meninggalkan sakit pada seseorang. Ketika kata-kata ejekan atau 

hinaan keluar dari ucapan seseorang, maka akan banyak terjadi perbuatan yang 

menunjukkan sikap tidak hormat seperti perkelahian, permusuhan, atau tindakan 

nekat lainnya.  

Berdasarkan teori-teori tersebut, sikap-sikap yang mengindikasikan 

perilaku menghargai adalah mau mendengarkan orang lain dengan empatik. 

Perilaku menghargai juga ditunjukkan dengan sikap mau menerima orang lain 

yang berbeda agama atau gender dalam suatu kelompok dan tahu bahwa orang 

lain juga berharga.  

2.1.1.3 Modul Living Values 

Modul Living Valuaes: An Educational Program (LVEP) adalah buku 

panduan pendidikan nilai-nilai. Buku panduan ini menyajikan berbagai aktivitas 

pengalaman dan metodologi praktis bagi guru atau fasilitator untuk 

mengembangkan nilai-nilai pribadi dan sosial: kedamaian, penghargaan, cinta, 

tanggung jawab, kebahagiaan, kerja sama, kejujuran, kerendahan hati, toleransi, 

kesederhanaan dan persatuan (Tillman, 2004:ix).  

Modul ini disusun dengan tujuan agar mampu menginspirasi tiap individu 

memilih nilai-nilai pribadi, sosial, moral, dan spiritual. Modul ini juga membantu 

individu untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam hubungannya dengan diri 

sendiri, orang lain, dan masyarakat dunia.  

Aktivitas yang ada dalam modul Living Values dirancang untuk 

memotivasi murid dan mengajak mereka untuk memikirkan diri sendiri, orang 

lain, dunia dan nilai-nilai dalam cara yang berkaitan. Para murid diajak untuk 

berefleksi, berimajinasi, berdialog, berkomunikasi, berkreasi, membuat tulisan, 

menyatakan diri lewat seni, dan bermain-main dengan nilai yang diajarkan.  

Salah satu unit nilai yang dikembangkan dalam modul Living Values 

adalah nilai penghargaan. Penghargaan pertama adalah menghargai diri sendiri. 

Tillman (2004:44) mengartikan “penghargaan sebagai sikap mau mendengarkan 

orang lain, tahu bahwa orang lain berharga, tahu bahwa dirinya unik dan berharga, 

tahu bahwa dirinya layak dicintai dan memiliki banyak kemampuan.” Ketika kita 
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menghargai diri sendiri, maka kita akan mudah menghargai orang lain. Bila kita 

menghargai orang lain, orang lain akan menghargai kita.  

Tillman mendorong para guru agar mampu menerapkan modul ini sesuai 

dengan konteks negaranya sambil mengintegrasikan nilai-nilai yang diajarkan ke 

dalam aktivitas sehari-hari dan kurikulum (2004:x). Sehingga dalam penerapan 

modul Living Values ini peneliti memodifikasi beberapa langkah pelajaran. 

Pelajaran-pelajaran tersebut juga disesuaikan dengan konteks belajar siswa. 

Peneliti menggunakan 6 langkah pelajaran yang telah dimodifikasi sesuai dengan 

konteks belajar di Indonesia. Misalnya cerita “Lily Si Macan Kumbang” yang 

dimodifikasi isi ceritanya, lagu-lagu yang dinyanyikan yang berbahasa Indonesia 

dan berkaitan dengan materi, dan salam apa kabar dalam 13 bahasa daerah di 

Indonesia. Pemilihan keenam pelajaran tersebut dilandaskan karena isi dari setiap 

pelajaran sesuai dengan materi PKn yang akan diajarkan. Selain itu, pelajaran-

pelajaran berikut juga sesuai dengan usia siswa kelas III. Berikut ini penjabaran 

dari keenam pelajaran yang digunakan: 

Pelajaran 2: Kisah 

Pada pelajaran 2, cerita yang digunakan adalah “Lily Si Macan 

Kumbang.” Cerita ini berkisah tentang macan kumbang yang memiliki kulit 

belang dan ia dibedakan dari kelompoknya. Pada penelitian ini, peneliti 

memodifikasi cerita tersebut mulai dari judul dan tokoh dalam cerita yang telah 

disesuaikan dengan kondisi sekitar siswa. Cerita tersebut berjudul “Lily Si Hitam” 

yang menceritakan seorang anak yang memilki warna kulit hitam dan ia sering 

dijauhi teman-temannya. Setelah mendengarkan cerita, siswa diminta untuk 

mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan cerita.  

Pelajaran 10 : Salam Dunia 

Salam dunia berisi langkah-langkah mengajarkan keterampilan bahasa. 

Salam-salam yang digunakan adalah beberapa salam dan frase-frase dari beberapa 

negara di dunia. Peneliti memodifikasi salam tersebut dengan menggunakan teks 

“Apa Kabar?” yang berisi kalimat apa kabar dalam 13 bahasa daerah di Indonesia.  

Pelajaran 13: Sebuah Pohon 

Setiap murid membuat pohon, dan menuliskan sifat-sifat baik dan 

talentanya di bagian akar pohon, hal-hal positif yang mereka lakukan di bagian 
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ranting, dan kesuksesan di bagian daun dan buah. Peneliti memodifikasi isi yang 

harus dituliskan siswa pada setiap bagian pohon. Siswa menuliskan hobi di bagian 

akar pohon, agama di bagian batang, hal-hal baik yang sudah mereka lakukan di 

bagian ranting, dan kesuksesannya di bagian daun. 

Pelajaran 14: Cara-cara berbeda untuk menunjukkan penghargaan 

Pertanyaan yang disajikan pada pelajaran 14 ini antara lain bagaimana cara 

kita menunjukkan penghargaan pada orang dewasa, alam, benda-benda sekitar, 

dan hal-hal di sekitar. Peneliti menggunakan 3 pertanyaan yang telah dimodifikasi 

yakni bagaimana cara-cara menghargai orang dewasa, alam, dan benda-benda 

sekitar. Setelah itu siswa membuat poster atau gambar dari hasil diskusi mereka. 

Pelajaran 16: Kartu-kartu situasi 

Kartu situasi yang disediakan sebanyak 8 kartu. Pada penelitian ini, kartu 

situasi yang digunakan sebanyak 5 kartu yang didesain dengan 5 warna berbeda. 

Siswa dibagi menjadi kelompok kecil. Siswa diajak untuk memberikan suatu 

tanggapan atas suatu peristiwa. Siswa dalam kelompok memberikan tanggapan 

dari soal Kartu Situasi yang diberikan guru.  

Pelajaran 18 : Membuat Perbedaan 

Kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan langkah aslinya pada 

pelajaran 18. Siswa mendengarkan cerita tentang “Kebakaran di Hutan”. Siswa 

diminta untuk memberikan tanggapan dari cerita tersebut. Butir refleksi dari 

pelajaran ini: bagian dari menghargai adalah tahu bahwa kita dapat membuat 

suatu perbedaan. Setelah itu, siswa diminta membuat suatu slogan yang berkaitan 

dengan membuat suatu perubahan untuk lingkungan, dirinya, atau sesamanya. 

Pendidikan nilai pada dasarnya merupakan bentuk kegiatan pengembangan 

ekspresi nilai-nilai yang ada melalui proses sistematis dan kritis sehingga mereka 

dapat meningkatkan atau memperbaiki kualitas pengetahuan dan perilaku siswa. 

Sehingga pendidikan nilai menjadi yang pertama untuk diajarkan pada siswa 

sebelum mereka menerapkannya dalam kehidupan sosialnya. Sehingga modul 

Living Values tepat untuk pembelajaran nilai karena mengajarkan aktivitas-

aktivitas untuk membentuk perilaku menghargai. Karena tujuan dari Living 

Values adalah untuk membantu siswa merefleksikan nilai-nilai yang berbeda, 
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memperdalam pemahaman dan tanggung jawab, serta memilih nilai-nilai pribadi, 

sosial, moral dan spiritual. 

2.1.1.4 Prestasi Belajar  

Menurut Darsono (2000:110) prestasi belajar siswa adalah “perubahan-

perubahan yang berhubungan dengan pengetahuan/kognitif, 

keterampilan/psikomotor, dan nilai sikap/afektif sebagai akibat interaksi aktif 

dengan lingkungan.” Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

dapat dilihat dari 3 aspek yakni aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif setelah 

mereka memperoleh pengalaman belajar. Winkel (1983:42) menambahkan bahwa 

taraf prestasi belajar dinyatakan dalam bentuk nilai. 

Untuk menentukan nilai hasil belajar siswa, kegiatan penilaian atau 

pengukuran hasil belajar dilakukan melalui proses evaluasi. Jadi evaluasi belajar 

bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran. Tingkat keberhasilan tersebut ditandai dengan 

skala nilai berupa huruf, kata atau simbol. 

Untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, 

maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

antara lain faktor yang berasal dari dalam diri siswa (faktor intern), faktor yang 

berasal dari luar diri siswa (faktor ekstern) dan faktor pendekatan belajar (Syah, 

2000:122). Faktor intern meliputi aspek fisiologis, aspek psikologis, intelegensi 

siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. Faktor eksternal 

meliputi lingkungan sosial, keadaan keluarga, keadaan sekolah, lingkungan 

masyarakat, dan lingkungan non sosial. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah aktivitas mental yang melibatkan individu secara langsung yang 

dilandasi dengan niat dan tujuan tertentu untuk meningkatkan pengetahuan dari 

tidak tahu menjadi tahu melalui proses yang berlangsung lama dan hasilnya 

menetap. Prestasi belajar adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai 

siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu baik berupa 

perubahan tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan. Taraf kemampuan siswa 

tersebut diukur dan dinilai yang hasilnya diwujudkan dalam angka atau 
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pernyataan. Angka dan pernyataan tersebutlah yang digunakan untuk mengetahui 

prestasi belajar siswa. 

2.1.1.5 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

PKn membicarakan hubungan antara manusia dalam perkumpulan yang 

terorganisasi dengan individu-individu dan negara. Hakikat PKn adalah upaya 

sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara 

dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan 

hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan hidup dan kejayaan 

bangsa.  

PKn dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang bertujuan untuk 

menjadikan siswa menjadi warga negara yang baik, yakni warga yang memiliki  

kecerdasan intelektual, emosional, sosial maupun spiritual, memiliki rasa bangga 

dan tanggungjawab dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Maftuh & 

Sapriya, 2005). Menurut Wahab (1997:11) PKn dapat diartikan sebagai mata 

pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan 

melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. 

Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. PKn adalah 

wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak, dan karakter warganegara 

yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Berdasarkan ulasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran PKn 

tidak semata-mata untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori 

kewarganegaraan, namun juga menekankan pada pengembangan moral siswa 

dalam kehidupan sehari-hari 

2.1.1.6 Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan secara harian yang didasarkan pada suatu tema tertentu. 

Kompetensi Dasar (KD) dari beberapa mata pelajaran dijadikan satu ke dalam 

suatu tema pokok. Muslich (2011:164) menyebutkan pembelajaran tematik 
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sebagai “pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa”. 

Kunandar (2007:334) menyebutkan bahwa pembelajaran tematik adalah 

“pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi dalam 

beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka”. 

Depdiknas dalam Trianto (2010:163) menyebutkan bahwa pembelajaran 

tematik memiliki karakteristik antara lain: berpusat pada siswa, memberikan 

pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan 

konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai 

dengan minat dan kebutuhan siswa, menggunakan prinsip belajar sambil bermain, 

dan menyenangkan. Trianto (2010:157) menuliskan beberapa manfaat dari 

penerapan pembelajaran tematik antara lain: terjadi penghematan karena tumpang 

tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan, siswa mampu melihat 

hubungan yang bermakna sebab isi/materi pembelajaran lebih berperan sebagai 

sarana atau alat, bukan tujuan akhir, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa 

akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah, 

dan penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. 

Penyusunan pembelajaran tematik tidak hanya sekedar menjadikan satu 

mata pelajaran kemudian dibuat tema, namun ada rambu-rambu yang harus 

diperhatikan dalam menyusun pembelajaran tematik yakni tidak semua mata 

pelajaran harus digabungkan, tidak memaksakan kompetensi dasar yang tidak bisa 

digabungkan, tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan minat, karakter siswa. 

Kegiatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran dapat dipilih kegiatan yang 

menarik dan kreatif. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang mengaitkan beberapa 

mata pelajaran dalam satu tema tertentu sehingga dapat menyediakan kegiatan 

yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran tematik yang 

diambil peneliti dalam penelitian ini terdiri dari mata pelajaran PKn dengan KD 

4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, kekayaan alam, 

keramahtamahan dan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 5.1 

Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita pengalaman teman yang 
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didengarnya. Tema dari pembelajaran tematik yang diambil peneliti adalah 

Penghargaan.   

 

2.1.2 Teori yang Relevan 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori perkembangan 

moral Jean Piaget, Kohlberg, teori kecerdasan moral Borba, teori sosial kognitif 

Bandura, teori berpikir Bloom, serta teori perkembangan kognitif Jean Piaget. 

2.1.2.1 Teori Perkembangan Moral Jean Piaget 

Teori Piaget mengenai perkembangan moral melibatkan prinsip-prinsip 

dan proses-proses yang sama dengan pertumbuhan kognitif yang ditemui dalam 

teorinya tentang perkembangan intelektual. Bagi Piaget perkembangan moral 

digambarkan melalui aturan permainan. Piaget dalam Djiwandono (2006) 

menunjukkan perbedaan tersebut ketika anak-anak bermain kelereng. Hal pertama 

yang ditemukan Piaget dalam Djiwandono (2006: 81) adalah “sebelum berumur 6 

tahun anak tidak mengenal aturan yang benar”. Ketika bermain kelereng, anak-

anak mampu mengekspresikan aturan yang ada. Tetapi anak-anak belum tahu 

alasan dari aturan tersebut. Konsep tentang “menang” juga tidak tampak dalam 

permainan.  

Piaget menemukan bahwa anak-anak pada usia 6-10 tahun mulai 

mengetahui adanya aturan-aturan, meskipun mereka belum konsisten dalam 

mengikuti aturan tersebut. Pada umur ini anak juga tidak mengerti bahwa aturan- 

aturan tersebut dapat diubah. Mereka melihat aturan- aturan itu seperti dipaksakan 

oleh orang yang lebih tua yang kedudukannya lebih tinggi.  

Anak-anak pada usia 10 atau 12 tahun mampu menggunakan dan 

mengikuti aturan. Anak-anak mengerti alasan adanya aturan dalam kehidupan 

mereka. Aturan adalah suatu hal yang disepakati bersama dan dapat diubah sesuai 

kondisi yang ada.  

Tahap-tahap perkembangan moral menurut Piaget dimulai ketika masa 

transisi dari tahap pra operasional ke pikiran operasional konkret. Berdasarkan  

hasil observasinya pada tahapan aturan-aturan permainan yang digunakan anak-

anak, Piaget menyebutkan ada dua tahap perkembangan moral yang terjadi pada 

anak (Djiwandono, 2006). Tahap pertama adalah heteronomous morality; disebut 
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juga moral realism atau morality of constraint. Tahap ini terjadi pada anak usia 

kira-kira 6 hingga 9 tahun. Pada tahap ini anak-anak biasanya tunduk pada apa 

yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Bila melanggar, secara 

otomatis mereka akan mendapatkan hukuman. Hal ini membuat anak percaya 

bahwa aturan tidak dapat berubah dan harus ditepati. 

Tahap kedua yaitu autonomous morality atau morality of cooperation. 

Pada tahap ini ada hubungan timbal balik antara anak dengan lingkungan 

sosialnya, seperti dengan kelompok-kelompoknya. Interaksi ini membuat anak 

menilai bahwa setiap perilaku itu ada dasarnya. Tahap ini dimulai antara usia 9 

sampai umur 12 atau lebih. Tahap moralitas otonomi bertepatan dengan 

operasional formal. Ini memungkinkan anak untuk melihat masalahnya dari 

berbagai sudut pandang dan berbagai faktor penyelesaiannya. 

Berdasarkan teori Piaget tersebut, siswa kelas III SDN Pakem 4 berada 

pada tahap heteronomous morality. Hal ini berkaitan dengan aturan-aturan yang 

akan digunakan di kelas selama pembelajaran berlangsung dan bagaimana mereka 

menaati aturan tersebut. Pada tahap ini tingkah laku siswa masih dipengaruhi oleh 

kebiasaan yang ada di sekitar mereka atau mereka masih dalam tahap meniru. 

Sehingga peneliti juga harus mampu menampilkan perilaku yang positif 

khususnya perilaku menghargai. Teori ini juga untuk melihat apakah anak 

menyadari bahwa ketika mereka melanggar aturan maka akan ada hukuman yang 

mereka terima. 

2.1.2.2 Teori Perkembangan Moral Kohlberg 

Teori Kohlberg mendasarkan teori perkembangan moral pada prinsip-

prinsip dasar hasil temuan Piaget, sehingga teori ini lebih rinci dan memunculkan 

tahapan-tahapan perkembangan moral anak secara detail. Teori Kohlberg 

menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran 

moral dan berkembang secara bertahap. Kohlberg dalam Djiwandono (2006:83) 

menyebutkan bahwa “perkembangan moral anak memiliki tiga tingkatan dan tiap 

tingkatan terdapat dua tahap”. 

Tingkat pertama yaitu moralitas prakonvensional (preconventional level) 

yang mirip dengan heteronomous morality, pada tingkat ini perilaku anak tunduk 

pada kendali orang tua. Hal ini berarti tingkah laku seorang anak dikontrol oleh 
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orang lain dan tingkah laku yang baik akan mendapatkan hadiah sedangkan 

tingkah laku yang buruk akan mendapatkan hukuman. Pada tahap pertama, 

penalaran moral anak didasarkan atas hukuman dan anak taat karena orang 

dewasa menuntut mereka untuk taat. Pada tahap kedua, anak menyesuaikan diri 

terhadap harapan sosial untuk memperoleh penghargaan. Anak- anak merasa 

bahwa apa yang baik untuk dilakukan adalah hal yang dapat menghasilkan hadiah 

bagi mereka. 

Tingkatan kedua disebut moralitas konvensional (conventional level). 

Pada tingkat ini anak menaati aturan tertentu, tetapi mereka tidak menaati aturan 

orang lain seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Pada tahap pertama 

tingkat ini, anak menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan penghargaan 

orang lain dan mempertahankan hubungan dengan mereka. Pada tahap kedua 

tingkat ini, anak menyetujui bila kelompok sosial menerima peraturan yang sesuai 

bagi semua anggota. Mereka harus berbuat sesuai aturan agar tidak mendapat 

kecaman. 

Tingkatan ketiga disebut moralitas pascakonvensional (postconvensional 

level). Pada tingkat ini moralitas anak akhirnya berkembang sebagai pendirian 

pribadi, jadi tidak tergantung atau terikat pada pendapat yang ada. Seseorang 

mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan 

kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode 

Berdasarkan teori moral di atas, maka siswa kelas III dapat dikatakan 

masih dalam tahap prakovesional di mana mereka masih tunduk pada aturan-

aturan dari orang di sekitarnya. Teori tersebut menjadi suatu yang penting dalam 

kaitannya dengan bagaimana anak bersikap terhadap suatu peraturan yang 

ditujukan kepadanya. Teori ini membantu peneliti dalam mengetahui karakter 

moral anak. Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap moral anak. 

2.1.2.6 Teori Kecerdasan Moral Borba 

Menurut Borba (2008:4) kecerdasan moral adalah kemampuan memahami 

hal yang benar dan yang salah. Artinya setiap orang dalam bertindak memiliki 

keyakinan yang kuat, sehingga orang bersikap benar dan terhormat. Kecerdasan 

moral ini mencakup karakter-karakter utama, seperti kemampuan untuk 

memahami penderitaan orang lain dan untuk bertindak jahat, mampu 
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mengendalikan dorongan dan menunda pemuasan, mendengarkan dari berbagai 

pihak sebelum memberikan penilaian, menerima dan menghargai perbedaan, bisa 

memahami pilihan yang tidak etis, dapat berempati, memperjuangkan keadilan, 

dan menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat terhadap orang lain.  

Membangun kecerdasan moral penting dilakukan agar suara hati anak bisa 

membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga mereka dapat 

menangkis pengaruh buruk dari luar. Kecerdasan moral diperlukan untuk 

melawan tekanan buruk dan membekali anak untuk bertindak benar. Berdasarkan 

teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kecerdasan moral menjadi hal yang 

penting agar anak dapat bersikap hormat kepada siapa saja. 

2.1.2.3 Teori Sosial Kognitif Bandura 

Teori Bandura lebih menekankan pada teori sosial-belajar. Teori Bandura 

berisikan teori belajar untuk melakukan perubahan-perubahan tingkah laku. 

Menurut Bandura dalam Singgih (1981:183), orang bisa belajar lebih cepat 

dengan mengamati atau melihat tingkah laku orang lain yang ada di sekitar 

mereka. Pengamatan dengan alat indera mengikutsertakan unsur kognitif yaitu 

adanya proses di dalam yang mewakili objek-objek yang nyata di luar. Proses 

yang terjadi di dalam ini kemudian menjadi dasar timbulnya tingkah laku yang 

sesuai dengan apa yang telah diamatinya. 

Bandura mengemukakan ada empat komponen dalam proses belajar 

(Singgih, 1989) yaitu: 1) memperhatikan, sebelum melakukan peniruan terlebih 

dahulu anak memperhatikan model yang akan ditirunya; 2) mencamkan, setelah 

memperhatikan dan mengamati sesuatu model maka di waktu yang lain anak 

memperlihatkan tingkah laku yang sama dengan model tersebut; 3) 

mereproduksikan gerak motorik, untuk mereproduksikan tingkah laku dengan 

tepat anak harus sudah bisa memperlihatkan kemampuan-kemampuan motorik 

yang meliputi kekuatan fisik; 4) ulangan-penguatan, setelah proses dari 

memperhatikan dan mencamkan sudah dilakukan, model yang diamati oleh anak 

akan diperlihatkan atau direproduksi dalam tingkah laku yang nyata atau tidak 

bergantung pada kemauan atau motivasi yang ada. 

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa anak dapat belajar 

melalui lingkungan sosialnya dengan mengikutsertakan aspek kognitif dari dalam 
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dirinya yang kemudian akan dinyatakan dalam tingkah laku. Kegiatan tersebut 

dilakukan dengan proses mengamati, mencamkan, mereprodusikan, dan 

dilanjutkan dengan melakukan penguatan. 

2.1.2.4 Teori Berpikir Bloom 

Menurut Bloom dalam Masidjo, (2004: 92) ada tiga tujuan instruksional 

yang dapat digunakan guru untuk menilai hasil belajar siswa yaitu kognitif, 

afektif, psikomotor. Ketiga tujuan tersebut memiliki tingkatan-tingkatan yang 

dapat dinilai oleh guru.  

Ranah kognitif dikategorikan ke dalam enam dimensi (Anderson, 2010: 

99-129). Keenam tingkatan tersebut adalah 1) mengingat, berarti menumbuhkan 

kemampuan untuk menyimpan memori tentang materi yang sama dengan materi 

yang sudah pernah diajarkan. Mengingat merupakan dimensi yang paling 

sederhana dalam kategori ranah kognitif; 2) memahami, berarti menumbuhkan 

kemampuan mengkonstruksi makna-makna dari pembelajaran. Siswa dikatakan 

memahami apabila pengetahuan yang baru saja diperoleh dipadukan dengan 

pengetahuan sebelumnya yang sudah mereka miliki; 3) mengaplikasikan, berarti 

menumbuhkan kemampuan untuk melibatkan penggunaan langkah-langkah 

tertentu dalam mengerjakan soal-soal latihan atau menyelesaikan masalah. Soal 

latihan merupakan tugas yang langkahnya sudah diketahui siswa sedangkan 

masalah merupakan tugas yang langkah penyelesaiannya belum diketahui siswa, 

sehingga siswa harus mencari penyelesaian dari masalah tersebut; 4) 

menganalisis, berarti menumbuhkan kemampuan untuk melibatkan proses 

memecah-mecah sebuah materi menjadi bagian-bagian yang kecil dan setelah itu 

menentukan hubungan antara setiap bagian dan keseluruhan strukturnya; 5) 

mengevaluasi, berarti menumbuhkan kemampuan untuk membuat keputusan 

berdasarkan kriteria dan standar. Kriteria-kriteria ini ditentukan oleh siswa dan 

standarnya nisa bersifat kualitatif dan kuantitatif; 6) mencipta, berarti 

menumbuhkan kemampuan untuk melibatkan proses menyusun elemen-emelem 

menjadi keseluruhan yang koheren dan fungsional. Pada dimensi mencipta ini 

siswa dituntut untuk berpikir secara kreatif. Proses kognitif yang terlibat dalam 

mencipta secara umum sejalan dengan pengalaman belajar sebelumnya dan pada 
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dimensi ini siswa membuat produk baru dengan mereorganisasi elemen yang tidak 

pernah ada sebelumnya. 

Ranah afektif terdiri atas lima tingkat perilaku yaitu (1) penerimaan: 

mencakup kepekaan akan adanya suatu rangsangan dan kesediaan untuk 

memperhatikan rangsangan itu, serta rangsangan tersebut, (2) partisipasi: kerelaan 

untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan, (3) 

penilaian atau penentuan sikap: meliputi kemampuan untuk memberikan penilaian 

terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian tersebut, (4) 

organisasi: meliputi kemampuan membentuk sistem nilai sebagai pedoman hidup, 

(5) pembentukan pola hidup, meliputi kemampuan untuk menghayati nilai-nilai 

kehidupan yang diolah secara sadar sehingga menjadi milik pribadi dan menjadi 

pegangan nyata dalam mengatur kehidupan sendiri (Winkel, 2004:276-277).  

Tingkatan pada ranah psikomotorik siswa terdiri atas tujuh bagian, yaitu 

(1) persepsi, merupakan reaksi yang menunjukkan kesadaran akan hadirnya 

rangsangan dan pembedaan antara rangsangan-rangsangan yang ada, (2) kesiapan 

yang mencakup kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam keadaan akan 

memulai sesuatu gerakan atau rangkaian gerakan, (3) gerakan terbimbing, 

mencakup kemampuan melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang 

diberikan, (4) gerakan terbiasa, mencakup kemampuan untuk melakukan suatu 

rangkaian gerak dengan lancar tanpa memperlihatkan lagi contoh yang diberikan, 

(5) gerakan kompleks, mencakup kemampuan untuk melaksanakan ketrampilan, 

yang terdiri atas beberapa komponen dengan lancar, tepat dan efisien, (6) 

penyesuaian pola gerakan, mencakup kemampuan untuk mengadakan perubahan 

dan menyesuaikan pola gerak-gerik dengan kondisi setempat atau dengan 

persyaratan khusus yang berlaku. Kemampuan ini dinyatakan dalam menunjukkan 

suatu taraf ketrampilan yang telah mencapai kemahiran, (7) kreativitas, mencakup 

kemampuan untuk melahirkan pola gerak-gerik yang baru berdasarkan inisiatif 

sendiri (Winkel, 2004:278-279).  

Berdasarkan ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga tujuan 

instruksional dalam belajar yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tiap aspek 

tersebut memilki tingkatan yang berbeda-beda. Teori di atas menjadi landasan 

bagi peneliti dalam membuat indikator pembelajaran yang kemudian menjadi 
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dasar dalam menyusun materi ajar, media, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran. 

2.1.2.5 Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 

Perkembangan anak tidak hanya dilihat dari fisiknya, namun juga 

berkembang pada segi intelektual atau kognitifnya. Piaget dalam Djiwandono 

(2006) menyebutkan ada 4 tahap perkembangan kognitif anak. Tahap pertama 

yakni sensori-motorik (0-2 tahun). Pada tahap ini anak belajar dari pengalaman 

langsung di lingkungan. Anak suka meniru dan bertindak secara refleks. Anak 

dalam tahap ini hanya memikirkan apa yang terjadi sekarang. Anak akan meniru 

apa yang diperbuat orang dewasa. Tahap kedua yakni tahap pra operasional yang 

terjadi pada anak berumur 2-7 tahun. Anak menggunakan simbol-simbol dalam 

menggambarkan objek yang ada di sekitar. Anak cenderung berpusat pada dirinya 

sendiri. Tahap ketiga yakni operasional konkret  (7-12 tahun). Anak pada tahap ini 

biasanya sudah memasuki masa sekolah yaitu Sekolah Dasar. Anak sudah mampu 

berpikir logis dalam kegiatannya. Anak mampu menghubungkan satu aspek 

dengan aspek lainya tentang apa yang ia pelajari namun belum bisa berpikir 

secara abstrak. Anak mulai memperhatikan lingkungan sosialnya dan tidak 

berpusat pada dirinya. Anak sudah dapat mengerti persoalan sebab-akibat. Oleh 

karena itu, dalam penanaman nilai budi pekerti pun sudah dapat dikenalkan suatu 

tindakan dengan akibat yang baik dan tidak baik. Tahap terakhir yakni operasional 

formal. Anak berada pada tahap formal pada usia 11-dewasa. Anak sudah bisa 

berpikir abstrak dan mampu berpikir logis untuk menyelesaikan masalah..  

Berdasarkan teori tersebut maka siswa kelas III SD termasuk dalam tahap 

operasional konkret. Siswa pada tahap ini belajar dari sesuatu yang konkret ke 

abstrak, maka perlu disajikan suatu pembelajaran dengan situasi dan media-media  

yang konkret atau nyata. Hal ini bertujuan agar anak mampu memahami suatu 

konsep yang diajarkan dengan lebih mudah dan mampu mengkaitkannya dengan 

kondisi di lingkungan mereka. Selain itu kegiatan pembelajaran juga dilaksanakan 

dalam kelompok. Hal ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam 

bersosialisasi.   

Dari semua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku seorang anak 

masih dipengaruhi lingkungan sosial mereka. Sehingga perilaku orang-orang di 
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sekitar anak anak menentukan pola perilaku anak tersebut. Ketika lingkungan 

sosial memberikan contoh perilaku yang baik, maka anak akan meniru perilaku 

baik tersebut. Namun apabila perilaku yang ditampilkan adalah perilaku buruk, 

maka anak juga akan meniru perilaku tersebut. Sehingga penting bagi 

guru/peneliti untuk menampilkan perilaku baik khususnya perilaku yang ingin 

diajarkan pada anak. Guru pada dasarnya adalah orang terdekat siswa ketika 

berada di sekolah, sehingga apapun yang dilakukan guru akan ditiru oleh siswa. 

Perilaku-perilaku yang ditampilkan siswa juga berdampak pada aspek kognitifnya. 

Ketika siswa menunjukkan perilaku yang ia tiru dari orang di sekitarnya, ia juga 

melibatkan kemampuan kognitifnya. Dengan demikian perubahan perilaku siswa 

juga berdampak pada aspek kognitif siswa.  

2.1.3 Hasil Penelitian yang Relevan 

2.1.3.1 Penelitian tentang Prestasi Belajar  

Hasil penelitian yang dilakukan Kristiawan (2011) menunjukkan 

peningkatan minat dan prestasi belajar materi globalisasi menggunakan media 

audiovisual mata pelajaran PKn kelas IV SD Kledokan semester genap tahun 

pelajaran 2011/2012. Penelitian yang dilakukan Wahyuni (2012) menunjukkan 

peningkatan prestasi belajar melalui pendekatan kontekstual dalam mata pelajaran 

PKn siswa kelas IV SD Kanisius Kadirojo semester gasal tahun pelajaran 

2011/2012.  

Kedua hasil penelitian di atas menggambarkan adanya peningkatan 

prestasi belajar dengan menggunakan media audiovisul dan pendekatan 

kontekstual pada mata pelajaran PKn. Pada penelitian ini, peneliti juga 

menggunakan media untuk meningkatkan prestasi belajar. Media yang digunakan 

pada penelitian ini berupa cerita bergambar, “Kartu Situasi”, dan teks “Apa 

Kabar”. Pendekatan kontekstual digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, di 

mana penyampaian materi dikaitkan dengan konteks belajar siswa.  

2.1.3.2 Penelitian tentang Moral Anak 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan Yanti (2013) menggambarkan 

bahwa terjadi peningkatan perilaku moral anak dengan metode bercerita 

menggunakan media gambar orang-orangan. Kasen (2006) dalam penelitiannya 
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mendeskripsikan tentang hormat sebagai suatu sikap. Kasen menyebutkan bahwa 

pendidikan karakter bukan hanya serial atau bukan daftar kata yang harus 

dipelajari. Pendidikan karakter lebih ditekankan pada isinya dan pengajar yang 

menarik dengan guru sebagai modelnya. Ada 4 hal yang ditekankan Kasen untuk 

mengajarkan sikap hormat, yaitu: 1) guru perlu menampilkan contoh/model 

karakter yang baik, 2) perlunya menciptakan suasana kerja sama dan hubungan 

yang baik, 3) melibatkan pengajaran akademik, dan 4) guru perlu mencintai 

kelasnya dan memberikan waktu serta usaha untuk membuat kelas yang nyaman. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku moral 

seorang anak dapat ditingkatkan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh faktor 

metode dan guru. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan metode bercerita yang 

didasarkan dari modul Living Values dan pembentukkan kelompok sehingga 

siswa dapat bekerjasama dengan temannya. Selain itu peneliti perlu menampilkan 

perilaku menghargai pada siswa ketika mengajar.  

2.1.3.3 Penelitian Penerapan Modul Living Values 

Hawkes (2009) memaparkan bukti dampak dari pendidikan nilai melalui 

penerapan Living Values berdasarkan penelitian yang dilakukan Profesor Terry 

Lovat dan rekan-rekannya dari Universitas Newcastle pada sekolah-sekolah di 

Australia. Penelitian tersebut menunjukkan efek positif dari pendidikan nilai 

antara lain siswa lebih kooperatif, lebih toleran, siswa lebih hormat pada guru, 

suasana sekolah menjadi lebih damai, dan siswa lebih rajin dalam bidang 

akademis.  

Hasil penelitian yang dilakukan Ismun Nisa Nadhifah dan Ika Kartika 

(2012)  menunjukkan bahwa penerapan metode LVEP dengan mengintegrasikan 

nilai-nilai budi pekerti pada pembelajaran Sains Terpadu dapat meningkatkan 

pemahaman nilai-nilai budi pekerti kepada siswa. Penerapan LVEP membuat 

siswa antusias dan senang dalam mengikuti pembelajaran dan mereka lebih 

memahami makna pembelajaran Sains. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

Living Values memberikan dampak yang positif dalam pengajaran nilai-nilai budi 

pekerti dan akademik siswa. Selain berdampak pada siswa, penerapan LV dapat 

memperbaiki suasana sekolah dan meningkatkan hubungan baik antara guru-
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siswa. Sehingga pada penelitian ini, peneliti menerapkan modul Living Values 

untuk meningkatkan perilaku menghargai siswa. 

Setelah melihat semua hasil penelitian tersebut, peneliti ingin meneliti 

tentang peningkatan prestasi belajar dan perilaku menghargai melalui penerapan  

modul Living Values pada siswa kelas III semester genap SDN Pakem 4 

Yogyakarta. Secara ringkas kerangka penelitian dapat dilihat dalam bagan 

literature map pada halaman 27. 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Perilaku menghargai siswa sangat penting untuk ditingkatkan karena sikap 

menghargai siswa membangun suasana pembelajaran di kelas yang kondusif. Hal 

ini berdampak pada proses belajar mengajar yang semakin efektif. Selain perilaku 

menghargai siswa, prestasi siswa juga perlu ditingkatkan sebagai penentu 

keberhasilan dari proses belajar mengajar. Pembelajaran akan terlihat berhasil jika 

ada peningkatan hasil nilai pembelajaran, sedangkan prestasi belajar siswa dapat 

ditingkatkan salah satunya dengan memperbaiki perilaku siswa saat mengikuti 

pembelajaran di kelas.  

Siswa kelas III SDN Pakem 4 Yogyakarta memiliki prestasi belajar dan 

perilaku menghargai yang masih rendah. Hal tersebut didukung oleh fakta yang 

ada di lapangan yang menunjukkan masih rendahnya perilaku menghargai 

antarsiswa. Berdasarkan hasil pengamatan tampak bahwa siswa keluar masuk 

kelas tanpa izin. Ketika kegiatan diskusi berlangsung, sebagian besar siswa juga 

tidak menunjukkan respon terhadap pendapat temannya. Mereka hanya diam atau 

berbisik-bisik dengan teman sebelahnya. Siswa putra hanya mau berada dalam 

satu kelompok dengan teman yang mereka sukai. Siswa terkadang juga tidak 

melibatkan temannya dalam mengerjakan tugas. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa pembelajaran masih kurang efektif dan siswa kurang bisa menghargai 

terhadap orang lain. Perilaku siswa yang kurang menghargai berdampak pula pada 

prestasi belajar mereka karena tanpa menghargai proses belajar mengajar tidak 

dapat berlangsung secara efektif.  

Bermula dari hal tersebut, maka peneliti ingin memperbaiki perilaku 

menghargai dan prestasi belajar siswa kelas III SDN Pakem 4 Yogyakarta melalui 
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penerapan modul Living Values. Modul ini mengajarkan tentang nilai-nilai 

khususnya nilai menghargai dengan aktivitas yang bervariasi dan menarik bagi 

siswa. Sehingga pengajaran nilai pada siswa akan lebih bermakna. Harapannya 

dengan membaiknya perilaku siswa maka prestasi belajar siswa juga semakin 

baik. Penerapan dari modul ini memungkinkan guru untuk melakukan modifikasi 

sesuai dengan konteks pembelajaran di Indonesia. Pembelajaran dilaksanakan 

dalam 3 siklus yakni siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Peneliti menggunakan 6 

langkah pelajaran dari nilai Penghargaan yang ada pada modul Living Values 

dengan tujuan prestasi belajar dan perilaku menghargai siswa akan meningkat. 

Berdasarkan uraian tersebut, jika modul Living Values diterapkan pada siswa 

kelas III SDN Pakem 4 maka perilaku menghargai dan prestasi belajar siswa akan 

berubah. Alur kerangka berpikir dapat dilihat pada halaman 28. 

 

2.3 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah : 

2.3.1 Penerapan modul Living Values pada pembelajaran tematik memperbaiki 

perilaku menghargai siswa kelas III SDN Pakem 4 Yogyakarta. 

2.3.2 Penerapan modul Living Values pada pembelajaran tematik meningkatkan 

prestasi siswa kelas III SDN Pakem 4 Yogyakarta. 
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Gambar 2.1 Literature Map penelitian-penelitian terdahulu 
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Gambar 2.2 Kerangka berpikir dalam penelitian 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Pada Bab 3 ini, peneliti menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri 

dari delapan bagian, yaitu jenis penelitian, setting penelitian, pelaksanaan 

penelitian, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data, indikator keberhasilan, serta waktu pelaksanaan 

penelitian. 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Penelitian ini merupakan suatu proses penyelidikan ilmiah dalam bentuk 

refleksi diri yang melibatkan guru dalam situasi pendidikan tertentu dengan tujuan 

memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilakukan guru. Arifin (2011:98) 

menjelaskan bahwa “PTK dilaksanakan dalam bentuk siklus yang terdiri dari 

empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.” Hopkins 

dalam Muslich (2010:8) menyebutkan PTK sebagai suatu bentuk tindakan untuk 

meningkatkan kemantapan rasional dalam melaksanakan setiap tugas dan 

memperdalam pemahaman terhadap pembelajaran. Kemmis dan Mc.Taggart 

dalam Muslich (2010:8) meyebutkan bahwa “PTK adalah suatu studi yang 

dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri, pengalaman kerja sendiri, yang 

dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan dengan sikap mawas diri.” Ada 

beberapa ahli yang mengemukakan model pelaksanaan PTK dengan bagan yang 

berbeda, namun secara umum langkah yang digunakan dalam PTK yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi (Arikunto, 2006:16). Alur 

siklus penelitian dapat dilihat pada halaman 30.  

3.2 Setting penelitian  

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Pakem 4 yang beralamat di Sempol, 

Harjobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta 55582. 
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3.2.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III SDN Pakem 4 semester genap 

tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa sebanyak 26 siswa, yang terdiri dari 

16 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki.  

3.2.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah prestasi belajar dan sikap menghargai siswa 

kelas III SDN Pakem 4 Yogyakarta. Peningkatan perilaku menghargai 

dilaksanakan dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran ini terdiri dari mata 

pelajaran PKn dengan KD 4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti 

kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan dan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan KD 6.2 Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat, 

atau didengar.  

 

Gambar 3.1 Siklus penelitian dari Kemmis dan McTaggart 
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3.3 Pelaksanaan Tindakan 

3.3.1 Persiapan 

Peneliti melakukan persiapan untuk penelitian sikap hormat siswa kelas III 

SDN Pakem 4 Yogyakarta. Permintaan izin kepada Kepala Sekolah SDN Pakem 4 

Yogyakarta dilakukan sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas III dan pengamatan 

pada siswa kelas III untuk mengetahui sikap menghargai siswa ketika berinteraksi 

dengan teman atau guru. Peneliti mempelajari modul Living Values yang akan 

dijadikan acuan dalam penelitian ini. Peneliti bersama rekan sejawat dan dosen 

pembimbing berdiskusi tentang penerapan modul Living Values dalam kegiatan 

pembelajaran. Setelah itu peneliti mengkaji kompetensi dasar dan materi pokok 

yang menjadi dasar dalam pengajaran nilai penghargaan yakni KD 4.1 Mengenal 

kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, kekayaan alam, 

keramahtamahan pada mata pelajaran PKn. Mata pelajaran PKn ini kemudian 

dipadukan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 6.2 Menceritakan 

peristiwa yang pernah dialami, dilihat, atau didengar. Selanjutnya peneliti 

mempersiapkan silabus dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

serta menyiapkan sumber belajar. Peneliti membuat kisi-kisi, soal untuk 

mengukur prestasi belajar siswa dan perilaku menghargai siswa, mempersiapkan 

instrumen penelitian serta menguji instrumen tersebut.  

3.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran Setiap Siklus 

3.3.2.1 Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1 

 Berdasarkan hasil temuan yang telah diperoleh peneliti pada pra siklus, 

peneliti melihat bahwa prestasi belajar dan perilaku menghargai siswa masih 

rendah. Peneliti kemudian memutuskan untuk melakukan tindakan siklus 1 untuk 

meningkatkan prestasi belajar dan sikap menghargai.  

 Pelaksanaan pembelajaran siklus 1 terdiri dari 4 tahap yakni perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Perencanaan siklus 1 meliputi penyusunan 

silabus untuk pembelajaran tematik, pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang dilakukan selama dua pertemuan, serta menyiapkan 

media yang akan digunakan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Silabus yang 

disusun akan memuat tema “Penghargaan” yang terdiri dari dua mata pelajaran 
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yakni PKn dan Bahasa Indonesia. Media yang digunakan adalah gambar untuk 

bercerita, gambar pohon perbedaan diri, nomer punggung dan cerita anak.   

 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran siklus 1 dilakukan pada tanggal 30 

Maret 2013. Peneliti mengalokasikan 4JP (4x30 menit) pada tiap siklusnya. 

Tindakan yang dilakukan yakni siswa diajak untuk mendengarkan cerita “Lily Si 

Hitam” (dimodifikasi dari cerita Lily Si Macan Kumbang). Setelah itu siswa 

diminta untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan cerita 

tersebut. Kemudian siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Setiap siswa dalam 

kelompok diminta untuk mengambar sebuah pohon, dan menuliskan hobi di 

bagian akar pohon, agama di bagian batang, hal-hal baik yang sudah mereka 

lakukan di bagian ranting, kesuksesannya di bagian daun. Rincian dari rencana 

pelaksanaan dapat dilihat di RPP pada halaman lampiran. 

 Kegiatan pengamatan dilakukan selama pelaksanaan 1 berlangsung. 

Peneliti dan teman sejawat mengamati perkembangan sikap menghargai siswa 

selama pembelajaran berlangsung. Pengamatan ini dilakukan dengan 

menggunakan catatan anekdot dan rekaman video. Catatan anekdot dilakukan 

selama pembelajaran berlangsung. Catatan ini dibuat untuk mengetahui secara 

spesifik tentang sikap yang ditunjukkan siswa. Rekaman video digunakan untuk 

memastikan hal-hal atau sikap yang ditunjukkan siswa selama kegiatan 

berlangsung. Peneliti juga melakukan pengamatan pada hasil prestasi belajar 

siswa. Hasil dari pengamatan tersebut didiskusikan dengan guru dan dosen 

pembimbing untuk menentukan rencana selanjutnya. 

 Peneliti bersama teman sejawat dan dosen berdiskusi tentang kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi kendala selama 

pelaksanaan. Refleksi yang dilakukan dapat mengacu pada beberapa pertanyaan, 

antara lain: 1) Apakah guru atau observer sudah bersikap menghargai pada siswa 

selama di kelas?; 2) Bagaimana perilaku menghargai yang ditunjukkan?; 3) 

Perilaku tidak menghargai apa yang ditunjukkan siswa?; 4) Apa yang menjadi 

kendala untuk bersikap menghargai? 
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3.3.2.2 Pelaksanaan pembelajaran siklus 2 

Pembelajaran siklus 2 merupakan tindak lanjut dari siklus 1. Pada siklus 

ini peneliti ingin menjawab masalah prestasi belajar dan perilaku menghargai 

siswa yang masih rendah pada siklus sebelumnya. Ada empat tahap yang 

dilakukan dalam pelaksanaan siklus 2 yakni perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Perencanaan yang dilakukan pada siklus 2 meliputi 

menyiapkan RPP, materi pelajaran, membuat media kartu situasi, menyiapkan 

alat-alat untuk kegiatan diskusi, membuat gambar penghargaan, serta menyiapkan 

pedoman wawancara dan instrumen dalam bentuk tes tertulis. Peneliti juga 

menyiapkan peralatan untuk merekam proses belajar mengajar selama penelitian.  

Penelitian siklus II dilaksanakan pada hari Jumat,19 April 2013 di kelas III 

SDN Pakem 4. Siklus kedua dirancang untuk 4JP (4x35 menit). Tindakan yang 

dilakukan pada siklus 2 yakni siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang 

macam-macam agama yang ada di sekitar mereka. Setelah itu siswa diminta untuk 

memberikan contoh perbedaan agama dan warna kulit yang ada di kelas dan 

menyebutkan keragaman serta kekayaan yang ada di Indonesia. Kemudian siswa 

mendiskusikan cara-cara untuk menunjukkan penghargaan terhadap orang 

dewasa, lingkungan, benda-benda sekitar, atau hal-hal lainnya. Setelah dibagi ke 

dalam kelompok, siswa bermain dengan kartu situasi dan mereka diminta 

menjawab setiap pertanyaan dari kartu yang didapat. Setiap kelompok 

membacakan hasil jawaban dari diskusi. Selanjutnya siswa membuat sebuah 

gambar dari hasil eksplorasi tentang cara menunjukkan penghargaan terhadap 

orang dewasa, lingkungan, benda-benda sekitar, atau hal-hal lainnya. Rincian dari 

rencana pelaksanaan dapat dilihat pada lampiran RPP. 

 Kegiatan pengamatan dilakukan selama pelaksanaan siklus 2 berlangsung. 

Peneliti bersama teman sejawat mengamati perkembangan perilaku menghargai 

siswa selama pembelajaran berlangsung. Peneliti juga melakukan pengamatan 

pada hasil prestasi belajar yang dicapai siswa pada siklus 2. Rincian pengamatan 

pelaksanaan siklus 2 dapat dilihat pada bab lain dari penelitian ini (lihat Bab 4) . 

 Peneliti bersama teman sejawat dan dosen berdiskusi tentang kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi kendala selama 

pelaksanaan. Refleksi yang dilakukan dapat mengacu pada beberapa pertanyaan, 
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antara lain: 1) Apakah guru atau observer sudah bersikap menghargai pada siswa 

selama di kelas?; 2) Bagaimana perilaku menghargai yang ditunjukkan?; 3) 

Perilaku tidak menghargai apa yang ditunjukkan siswa?; 4) Apa yang menjadi 

kendala untuk bersikap menghargai? 

3.3.2.3 Pelaksanaan pembelajaran siklus 3 

Pembelajaran siklus 3 merupakan tindak lanjut dari siklus 2. Pada siklus 

ini peneliti ingin menjawab masalah prestasi belajar dan perilaku menghargai 

siswa yang masih rendah pada siklus sebelumnya. Ada empat tahap yang 

dilakukan dalam pelaksanaan siklus 3 yakni perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Persiapan yang dilakukan peneliti pada siklus 3 yakni 

menyiapkan RPP, materi pembelajaran, media pembelajaran, instrumen tes yang 

sudah diuji validitasnya, serta melakukan konsultasi dengan teman sejawat 

tentang rancangan kegiatan. Peneliti juga menyiapkan peralatan untuk merekam 

proses belajar mengajar selama penelitian.  

Penelitian siklus 3 dilaksanakan pada hari Kamis, 25 April 2013 di kelas 

III SD Negeri Pakem 4. Siklus ketiga dirancang untuk 4JP  Pada siklus 3, media 

yang digunakan adalah teks “Apa Kabar?”. Materi yang disampaikan pada siklus 

3 adalah sikap hormat dengan menghargai perbedaan, salah satunya dengan 

membuat suatu perubahan untuk sekitar. Tindakan yang dilakukan pada siklus ini 

yaitu siswa memberikan contoh perbedaan suku dan budaya yang ada di sekitar. 

Kemudian siswa membaca teks “Apa Kabar?” dalam 13 bahasa daerah dan 

mempraktekkannya secara berpasangan. Setelah mendengarkan kisah “Kebakaran 

di Hutan”, siswa membuat sebuah slogan yang bercerita tentang hal yang dapat 

membuat suatu perubahan. Rincian dari rencana pelaksanaan dapat dilihat di RPP 

pada halaman lampiran. 

 Kegiatan pengamatan dilakukan selama pelaksanaan siklus 3 berlangsung. 

Peneliti bersama teman sejawat mengamati perkembangan sikap menghargai 

siswa selama pembelajaran berlangsung. Peneliti juga melakukan pengamatan 

pada hasil prestasi belajar yang dicapai siswa pada siklus 3. Rincian pengamatan 

pelaksanaan siklus 3 dapat dilihat pada bab lain dari penelitian ini (lihat Bab 4) . 

 Peneliti bersama teman sejawat dan dosen berdiskusi tentang kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi kendala selama 
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pelaksanaan. Refleksi yang dilakukan dapat mengacu pada beberapa pertanyaan, 

antara lain: 1) Apakah guru atau observer sudah bersikap menghargai pada siswa 

selama di kelas?; 2) Bagaimana perilaku menghargai yang ditunjukkan?; 3) 

Perilaku tidak menghargai apa yang ditunjukkan siswa?; 4) Apa yang menjadi 

kendala untuk bersikap menghargai? 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

  Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan pengukuran, sehingga 

diperlukan suatu alat ukur yang baik. Instrumen penelitian merupakan suatu alat 

ukur yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian (Sugiyono, 

2010:148).  Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar 

siswa yaitu dengan menggunakan tes objektif, tes uraian, dan skala nilai. Catatan 

anekdot, wawancara, dan video digunakan untuk melihat perubahan perilaku 

menghargai siswa. 

3.4.1 Tes Objektif 

  Tes banyak digunakan dalam pengukuran prestasi belajar di sekolah. 

Pengertian tes secara umum diungkapkan oleh Masidjo (1995:38) yang 

menyatakan bahwa “tes merupakan suatu alat pengukur yang berupa serangkaian 

pertanyaan yang harus dijawab secara sengaja dalam situasi yang 

distandarisasikan, dan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan hasil 

belajar individu atau kelompok.”  

  Tes tertulis merupakan suatu tes yang disajikan dalam bentuk tulisan di 

mana siswa dapat merespon dengan memberikan jawaban, memberi tanda, dan 

lain sebagainya (Muslich, 2011:117). Tes tertulis dalam bentuk tes objektif 

digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa pada aspek kognitif. Tes 

tersebut meliputi tes pilihan ganda dan benar salah. Tes pilihan ganda terdiri dari 

15 soal dengan alternatif jawaban sebanyak 4 item (a, b, c, d). Tes benar salah 

terdiri dari 5 soal dengan alternatif jawaban benar dan salah. Penyusunan soal-soal 

tersebut didasarkan pada indikator yang telah dibuat dengan mengacu pada kata 

kerja kognitif. 

  Soal-soal yang digunakan dalam penelitian ini telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan sebanyak dua kali. Hal tersebut dilakukan 
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karena jumlah soal yang valid belum memenuhi target. Sehingga soal-soal yang 

belum valid diujikan kembali pada responden. 

Berikut ini kisi-kisi yang telah dibuat peneliti berdasarkan hasil uji validitas: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi soal objektif 

KISI-KISI SOAL OBJEKTIF  

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas : III 

Semester : Genap 

Tahun Ajaran : 2012/2013 

Standar Kompetensi : 4.  Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

Kompetensi Dasar : 4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti 

kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan 

 

Indikator Tingkatan 

Instrumen soal nomer 

Pilihan 

ganda 

Benar-

Salah 

 Siklus 1    

4.1.1 Menyebutkan contoh macam agama dan 

warna kulit yang ada di kelas 

Pemahaman  1,4,5 1 

4.1.2 Membedakan perilaku yang 

menampilkan rasa bangga dengan rasa 

tidak bangga terhadap perbedaan.  

Evaluasi 6,7 5 

4.1.3 Menentukan perilaku untuk 
menampilkan rasa bangga 

Penerapan  2,3,10 2 

4.1.4 Menemukan contoh perilaku yang 

menghargai perbedaan agama dan warna 

kulit dalam cerita. 

Analisis  8 3 

4.1.5 Menemukan tokoh yang berperilaku 

menghargai perbedaan agama dan warna 

kulit. 

Analisis 9 4 

 Siklus 2    

4.1.1 Menyebutkan contoh perbedaan agama 

dan warna kulit yang ada di kelas. 

Pemahaman  2,3 1 

4.1.2 Membedakan perilaku yang 

menampilkan rasa bangga dengan rasa 
tidak bangga terhadap perbedaan.  

Evaluasi 4,5 3 

4.1.3 Menentukan perilaku untuk 

menampilkan rasa bangga 

Penerapan  1,8 5 

4.1.4 Menemukan bentuk perilaku yang 
menghargai perbedaan agama dan warna 

kulit dalam cerita. 

Analisis  6,9 2 

4.1.5 Memilih perilaku tokoh yang menghargai 
perbedaan agama dan warna kulit. 

Analisis 7,10 4 

 Siklus 3    

4.1.1 Menyebutkan contoh macam suku Pemahaman  2,3 1 
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 Indikator Tingkatan Instrumen soal nomer 

bangsa yang ada di sekitar. 

4.1.2 Membedakan perilaku yang 

menampilkan rasa bangga dengan rasa 
tidak bangga terhadap perbedaan.  

Evaluasi 4,5 3 

4.1.3 Menentukan perilaku untuk 

menampilkan rasa bangga 

Penerapan  1,8 5 

4.1.4 Menemukan contoh perilaku yang 
membuat perbedaan dalam cerita. 

Analisis  6,9 2 

4.1.5 Menemukan tokoh yang berperilaku 

membuat perbedaan dalam cerita. 

Analisis 7,10 4 

 

3.4.2 Tes Uraian  

  Tes tertulis bentuk uraian adalah alat penilaian yang menuntut siswa untuk 

mengingat, memahami, dan mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah 

dipelajari. Selanjutnya siswa dapat mengemukakan atau mengekpresikan gagasan 

tersebut dalam bentuk uraian menggunakan kata-kata sendidri. Tes uraian 

digunakan untuk menilai aspek afektif siswa yang berkaitan dengan perilaku 

menghargai. Jumlah soal uraian yang digunakan sebanyak 5 soal. Penyusunan 

soal-soal tersebut didasarkan pada indikator yang telah dibuat dengan mengacu 

pada kata kerja afektif. 

3.4.3 Skala Nilai 

  Penilaian aspek psikomotorik dalam penelitian ini menggunakan skala 

nilai. Penyusunan soal-soal tersebut didasarkan pada indikator yang telah dibuat 

dengan mengacu pada kata kerja psikomotorik. Skala nilai adalah sebuah daftar 

yang memuat sejumlah penyataan, gejala atau perilaku yang dijabarkan dalam 

bentuk skala atau kategori yang bermakna nilai dari yang terendah sampai yang 

tertinggi. Rentangan nilai ini dapat berbentuk huruf (A, B, C, D), angka (1 sampai 

dengan 10) atau suatu kategori rendah sedang tingggi (Masidjo, 1995:66-67).  

3.4.4 Catatan Anekdot 

 Catatan anekdot adalah suatu catatan tentang peristiwa yang menarik dan 

bersifat faktual. Catatan anekdot berisi kejadian-kejadian nyata yang baru saja 

terjadi dan bukan suatu  opini. Catatan anekdot adalah suatu bentuk pengamatan 

tertulis yang bersifat deskriptif tentang apa yang terjadi dalam kelas pada jangka 

waktu tertentu (Muslich, 2010:60). Arifin (2009:169) menyebutkan bahwa 
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“catatan incidental (anecdotal records) adalah catatan-catatan singkat tentang 

peristiwa-peristiwa sepintas yang dialami peserta didik secara perseorangan.” 

Catatan anekdot ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui perubahan perilaku 

menghargai siswa kelas III SDN Pakem 4. 

3.4.5 Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang bertujuan 

untuk mengetahui permasalahan yang ada di lapangan. Esterberg dalam Sugiyono 

(2010:317) menyebutkan bahwa “wawancara adalah pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.” Peneliti melakukan wawancara pada guru 

kelas III sebagai narasumber. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi-

terstruktur yang merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara 

terstruktur (Arikunto, 2010:199). Pertanyaan wawancara ditentukan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai, namun ketika wawancara berlangsung peneliti masih 

dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban narasumber.  

Fungsi wawancara dalam penelitian kelas yakni: 1) membantu peneliti agar 

fokus pada aspek yang yang diteliti atau kehidupan kelas secara detail; 2) 

menyediakan informasi diagnostik awal tentang apa yang akan diteliti melalui 

diskusi antara guru-siswa, dalam hal ini antara peneliti-guru; 3) meningkatkan 

hubungan positif dalam kelas karena adanya komunikasi dengan guru (Hopkins, 

2011:192). 

Pedoman wawancara dibuat dengan merumuskan tujuan wawancara dan 

membuat kisi-kisi yang memuat indikator perilaku menghargai. Berikut ini 

pedoman wawancara yang ditujukan untuk guru: 

Tabel 3.2 Pedoman wawancara guru 

LEMBAR WAWANCARA 

Siklus ke- :     Hari/tanggal : 

No Indikator Pertanyaan  Jawaban 

1 

Siswa 
mendengarkan 

orang lain dengan 

empatik 

Apakah siswa sering memotong 

pembicaraan orang lain? 
 

Apakah siswa menantap orang 

yang sedang diajaknya 
berbicara? 

 

2 Siswa menerima Apakah siswa berteman dengan  
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No Indikator Pertanyaan  Jawaban 

orang lain yang 

berbeda agama 

dalam kelompok 

orang yang beda agama? 

Apakah  siswa melibatkan 

teman yang berbeda agama 
ketika kerja kelompok? 

 

3 
Siswa tidak 
membedakan gender 

Apakah siswa laki-laki tidak 

mau bergabung dengan siswa 

perempuan ketika kerja 
kelompok? 

 

Apakah siswa laki-laki sering 

memerintah siswa perempuan? 
 

4 

Siswa tahu bahwa 

orang lain juga 
berharga 

Apakah siswa sering mengejek 
teman lain? 

 

Apakah siswa sering memaki 

teman lain? 
 

 

3.4.6 Video 

  Videotape recorder digunakan sebagai perangkat untuk mengumpulkan 

atau merekam informasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung (Hopkins, 

2011:200). Video rekaman membantu peneliti untuk mengamati berbagai aspek 

yang ingin diteliti dan menyajikan informasi yang akurat untuk diteliti. Hal-hal 

yang belum dapat peneliti amati selama pembelajaran di kelas, dapat diamati 

kembali pada hasil rekaman video. Fungsi video rekaman dalam penelitian ini 

antara lain untuk memperoleh gambaran secara visual dari kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan, untuk analisis kualitatif, dan untuk menguji setiap 

pembelajaran secara detail (Hopkins, 2011:200). 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1 Validitas  

  Validitas menjadi hal penting dalam suatu intrumen penelitian. Masidjo 

(1995:242) menyatakan bahwa validitas suatu tes adalah taraf sampai di mana 

suatu tes mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Koefisien validitas suatu 

tes dinyatakan dalam suatu bilangan koefisien yakni antara -1,00 sampai dengan 

1,00 dengan taraf signifikansi 1% dan 5%. Besar koefisien tersebut adalah: 

Tabel 3.3 Kriteria koefisien validitas 

Koefisisen Korelasi Kualifikasi 

0,91 – 1,00 Sangat tinggi 

0,71 – 0,90 Tinggi 

0,41 – 0,70 Cukup 
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0,21 – 0,40 Rendah 

Negatif – 0,20 Sangat rendah 

 

 Hasil perhitungan validitas dengan program komputer SPSS 20 (Statistical 

Product and Service Solution) didapati bahwa dari 40 butir soal yang diujikan 

pada 39 siswa, 15 butir soal dinyatakan valid. Hasil uji validitas soal yang valid 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.4 Hasil uji validitas pertama 

No Pearson Correlation Sig. (2-Tailed) Keputusan 

1 - - Tidak valid 

2 0.297 0.066 Tidak valid 

3 0.004 0.979 Tidak valid 

4 - - Tidak valid 

5 0.219 0.181 Tidak valid 

6 - - Tidak valid 

7 0.498** 0.001 Valid 

8 0.176 0.283 Tidak valid 

9 0.176 0.283 Tidak valid 

10 -0.108 0.512 Tidak valid 

11 0.034 0.837 Tidak valid 

12 0.452** 0.004 Valid 

13 0.414** 0.009 Valid 

14 0.246 0.131 Tidak valid 

15 - - Tidak valid 

16 0.414** 0.009 Valid 

17 0.185 0.260 Tidak valid 

18 0.541** 0.000 Valid 

19 0.651** 0.000 Valid 

20 - - Tidak valid 

21 -0,108 0.512 Tidak valid 

22 0.536** 0.000 Valid 

23 - - Tidak valid 

24 0.313 0.052 Tidak valid 

25 - - Tidak valid 

26 0.462** 0.003 Valid 

27 0.672** 0.000 Valid 

28 0.103 0.533 Tidak valid 

29 0.368** 0.021 Valid 

30 0.325** 0.044 Valid 

31 0.348** 0.030 Valid 

32 0.529** 0.001 Valid 

33 - - Tidak valid 

34 0.292 0.071 Tidak valid 

35 0.484** 0.002 Valid 

36 0.287 0.077 Tidak valid 

37 0.185 0.260 Tidak valid 

38 0.297 0.066 Tidak valid 
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No Pearson Correlation Sig. (2-Tailed) Keputusan 

39 0.366* 0.022 Valid 

40 0.173 0.293 Tidak valid 

 

Hasil validitas tersebut belum memenuhi jumlah soal dalam instrumen 

penelitian, sehingga soal-soal yang belum valid diujikan kembali dan didapati 10 

soal telah valid. Soal yang valid tersebut kemudian digunakan pada pengujian 

untuk pengambilan data dengan jumlah 15 soal untuk setiap siklusnya. Hasil dari 

uji validitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.5 Hasil uji validitas kedua 

No Pearson Correlation Sig. (2-Tailed) Keputusan 

1 0.454** 0.004 Valid 

2 0.319* 0.048 Valid 

3 - - Tidak valid 

4 0.484** 0.002 Valid 

5 0.262 0.218 Tidak valid 

6 0.491** 0.002 Valid 

7 0.241 0.140 Tidak valid 

8 - - Tidak valid 

9 0.243 0.136 Tidak valid 

10 0.303 0.061 Tidak valid 

11 - - Tidak valid 

12 0.435** 0.006 Valid 

13 -0.133 0.419 Tidak valid 

14 0.575** 0.000 Valid 

15 0.254 0.118 Tidak valid 

16 0.329** 0.041 Valid 

17 - - Tidak valid 

18 0.025 0.880 Tidak valid 

19 0.478** 0.002 Valid 

20 0.311 0.054 Tidak valid 

21 0.505** 0.001 Valid 

22 0.093 0.575 Tidak valid 

23 - - Tidak valid 

24 - - Tidak valid 

25 0.545** 0.000 Valid 

3.5.2 Reliabilitas 

  Instrumen suatu penelitian dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut 

menghasilkan data yang sama dengan objek yang sama dengan beberapa kali 

pengukuran. Masidjo (1995:209) menyatakan bahwa reliabilitas adalah taraf 

sampai di mana suatu tes mampu menunjukkan konsistensi hasil pengukurannya 

yang diperlihatkan dalam taraf ketepatan dan ketelitian hasil. Hal ini berarti data 
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yang diperoleh tidak menunjukkan penyimpangan atau perubahan yang berarti. 

Taraf reliabilitas suatu tes dinyatakan dalam suatu koefisien yakni koefisien 

reliabilitas. Koefisien reliabilitas yang digunakan antara -1,00 sampai dengan 1,00 

dengan taraf signifikansi 1% dan 5%. Besar koefisien tersebut adalah: 

Tabel 3.6 Koefisien korelasi reliabilitas 

Koefisisen Korelasi Kualifikasi 

0,91 – 1,00 Sangat tinggi 

0,71 – 0,90 Tinggi 

0,41 – 0,70 Cukup 

0,21 – 0,40 Rendah 

Negatif – 0,20 Sangat rendah 

  

 Uji reliabilitas hanya dilakukan pada soal yang valid. Hasil pengujian 

validitas pertama didapati bahwa 15 soal telah valid. Sedangkan pada pengujian 

validitas kedua, 10 soal telah valid. Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan 

program komputer SPSS 20 (Statistikal Product and Service Solution) 

menggunakan  untuk item-item soal tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas 

N (jumlah soal valid) Cron Alpha Kualifikasi 

15 0.771 Tinggi 

10 0.616 Cukup 

 

Berdasarkan hasil tersebut, terdapat perbedaan hasil uji reliabilitas. Hal 

tersebut dikarenakan jumlah item yang yang berbeda. Hasil tes reliabilitas akan 

semakin besar jika jumlah item yang tersaji makin banyak. Sebaliknya hasil 

reliabilitas akan kecil bila jumlah itemnya sedikit (Masidjo, 1995:241). Nunnaly 

dalam Ghozali (2009:46 ) menyatakan bahwa “suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika harga Cronbach Alpha > 0,60”. Tabel di atas menunjukkan 

harga Cronbach Alpha sebesar 0.771 dengan kualifikasi tinggi dan 0.616 dengan 

kualifikasi cukup. Hal tersebut menunjukkan bahwa 25 item soal tersebut reliabel 

sehingga layak dijadikan sebagai instrumen pengumpulan data. Hasil reliabilitas 

dengan kualifikasi cukup dapat digunakan sebagai instrumen penelitian karena 

soal evaluasi tersebut valid ditinjau dari validitas isi dan konstruksinya (Masidjo, 

1995:257).  
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Tes  Objektif 

  Tes ini diberikan kepada siswa kelas III SDN Pakem 4 sebanyak 26 siswa 

untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada kondisi awal. Siswa diminta untuk 

memilih satu jawaban yang paling tepat dari pertanyaan yang diberikan dengan 

cara memberi lingkaran pada jawaban a, b, c, atau d. Selanjutnya siswa diminta 

untuk menuliskan jawaban dari pernyataan-pernyataan yang ada dengan cara 

menuliskan B jika pernyataan yang tersedia dianggap benar. Sedangkan jika 

pernyataan yang tersedia dianggap salah, maka siswa dapat menuliskan S. 

3.6.2 Tes Uraian  

  Tes ini dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian atau pra siklus, 

siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Hasil tes pada pra siklus digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan tindakan pada siklus berikutnya. Tes ini diberikan bersamaan 

dengan tes objektif. Siswa dapat memberikan jawaban berdasarkan soal yang telah 

disajikan sesuai dengan pendapat mereka. Berikut ini kriteria penskoran yang 

digunakan: 

Skor 0 : tidak menjawab 

Skor 1 : jawaban tidak mengarah ke sikap menghargai, jawaban tidak jelas, 

jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, alasan dari jawaban tidak 

sesuai pertanyaan. 

Skor 2 : Jawaban mengarah ke sikap menghargai, jawaban jelas, jawaban tidak 

sesuai dengan pertanyaan, alasan dari jawaban tidak sesuai pertanyaan. 

Skor 3 : Jawaban mengarah ke sikap menghargai, jawaban jelas, jawaban sesuai 

dengan pertanyaan, alasan dari jawaban tidak sesuai pertanyaan 

Skor 4 : Jawaban mengarah ke sikap menghargai, jawaban jelas, jawaban sesuai 

dengan pertanyaan, alasan dari jawaban tidak sesuai pertanyaan 

3.6.3 Skala Nilai 

  Peneliti membuat skala penilaian 5 gradasi (skor 0-4) dalam rubrik 

penilaian. Rubrik tersebut diiisi oleh peneliti dengan cara memberikan skor untuk 

setiap siswa sesuai dengan kriteria penilaian. Berikut ini kriteria penelilaian yang 

digunakan: 
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Skor 0 : Tidak memberikan ide, tidak mendengarkan ide dari teman lain, tidak 

ikut membantu mengerjakan tugas, memotong pembicaraan teman. 

Skor 1 : Memberikan ide, tidak mendengarkan ide dari teman lain, tidak ikut 

membantu mengerjakan tugas, memotong pembicaraan teman 

Skor 2 : Memberikan ide, mendengarkan ide dari teman lain, tidak ikut membantu 

mengerjakan tugas, memotong pembicaraan teman  

Skor 3 : Memberikan ide, mendengarkan ide dari teman lain, ikut membantu 

mengerjakan tugas, memotong pembicaraan teman 

Skor 4 : Memberikan ide, mendengarkan ide dari teman lain, ikut membantu 

mengerjakan tugas, tidak memotong pembicaraan teman 

 

3.6.4 Catatan anekdot 

 Catatan anekdot dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung 

disetiap siklus dalam 4JP. Peneliti dibantu oleh dua rekan yang bertugas untuk 

membuat catatan anekdot dari kegiatan yang ada di dalam kelas. Peneliti 

menggunakan catatan anekdot untuk mengetahui semua aktivitas siswa yang 

berkaitan dengan sikap hormat, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir 

pembelajaran. Peneliti juga membuat catatan anekdot yang didasarkan dari hasil 

rekaman video. Peneliti mencatat setiap aktivitas siswa baik secara verbal atau 

non-verbal yang dilakukan siswa di dalam kelas.  

 Catatan anekdot dibuat pada pra siklus dengan tujuan untuk mengetahui 

kondisi awal tentang sikap-sikap siswa selama pembelajaran. Selama siklus 1 

berlangsung, peneliti yang dibantu oleh rekan sejawat membuat catatan anekdot 

untuk mengetahui apakah ada perubahan sikap pada siswa yang terjadi pada siklus 

1. Kegiatan ini dilakukan pada semua siklus yakni dari pra siklus, siklus 1, siklus 

2, dan siklus 3. 

3.6.5 Wawancara  

Peneliti melakukan wawancara terhadap guru kelas III. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui tanggapan guru terhadap perilaku menghargai 

antarsiswa. Peneliti melakukan wawancara pada pra siklus untuk mengkonfirmasi 

temuan yang telah peneliti peroleh dari pengamatan dan catatan anekdot. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara setelah siklus 1 terlaksana. Hal ini 
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untuk mengetahui tanggapan guru tentang perubahan sikap yang terjadi pada 

siswa setelah adanya tindakan. Wawancara juga dilakukan setelah pelaksanaan 

siklus 2 dan siklus 3 selesai. 

3.6.6 Video   

 Rekaman video ini dilakukan selama kegiatan pembelajaran pada siklus 1, 

siklus 2, dan siklus 3 belangsung. Kegiatan merekam ini dibantu oleh seorang 

rekan. Selain merekam kegiatan pembelajaran, rekan tersebut juga mengambil 

foto sebagai dokumentasi dari kegiatan-kegiatan di dalam kelas.  

3.7 Teknis Analisis Data 

  Analisis data dilakukan untuk mengolah data yang sudah didapatkan 

selama penelitian. Kemudian dari hasil analisis dapat diperoleh kesimpulan 

penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif dan kuantitatif. Berikut ini peneliti paparkan teknik analisis 

data yang dilakukan selama penelitian: 

3.7.1 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif dilakukan setelah data dikumpulkan menggunakan 

instrumen catatan anekdot, wawancara, dan video kemudian data disusun secara 

sistematis agar mudah dipahami dan dapat diinformasikan pada orang lain. 

Analisis data kualitatif dilakukan dengan meng-coding data yang telah diperoleh. 

Coding adalah suatu proses mengkategorikan data ke dalam istilah-istilah khusus 

yang berkaitan dengan topik tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif, yaitu 

mengolah dan mempersiapkan data yang telah dikumpulkan, membaca 

keseluruhan data, menganalisis secara detail dengan meng-coding data, 

mendeskripsikan hasil coding, menyajikan kembali hasil coding dalam bentuk 

narasi, dan menginterpretasi data (Creswell, 2009:276-283).  

3.7.2 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

  Data kuantitatif yang telah terkumpul kemudian diolah dengan statistik 

deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menguraikan atau memberi 

keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan tanpa membuat 

kesimpulan. Sehingga statistik deskriptif berfungsi menerangkan gejala, keadaan, 
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atau persoalan (Hasan, 2001:6). Pengolahan data tersebut dilakukan menggunakan 

program SPSS dan Microsoft Excel.  

Pada penelitian ini, pengolahan statistik dilakukan untuk menghitung nilai 

rata-rata gabungan, menentukan nilai rata-rata terendah dan tertinggi, menghitung 

persentase ketuntasan prestasi belajar siswa, serta menghitung selisih persentase 

nilai rata-rata pada setiap siklus. Setelah hasil perhitungan data kuantitatif 

diperoleh, peneliti menyajikan hasil perhitungan tersebut dalam bentuk tabel dan 

grafik batang. 

 

3.8 Indikator Keberhasilan 

  Penelitian penerapan modul Living Values untuk memperbaiki perilaku 

menghargai dan prestasi belajar siswa kelas III SDN Pakem 4 Yogyakarta pada 

pembelajaran tematik dikatakan berubah apabila pada perilaku menghargai siswa 

menunjukkan kecenderungan perilaku yang semakin membaik serta meningkatnya 

prestasi belajar siswa. 

Tabel 3.8 Indikator keberhasilan penelitian 

Indikator Keberhasilan Kondisi awal Kondisi akhir 

Persentase jumlah siswa mencapai KKM 

(7,5) 

11,5% 90% 

3.9 Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan pada tahun 2012-2013 dengan pemetaan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Waktu Pelaksanaan Penelitian 

No Kegiatan 
Bulan (2012-2013) 

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

1. Penyusunan 

proposal 

          

2. Observasi, 

mengembangkan 

materi. 

          

3. Persiapan 
instrumen dan 

materi 

          

4. Pengumpulan 

data 

          

5. Analisis data           

6. Menulis skripsi           
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab 4 ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dan pembahasannya. Pembahasan tentang perilaku menghargai dituliskan dalam 

pembahasan data kualitatif dan peningkatan prestasi belajar siswa dituliskan 

dalam pembahasan data kuantitatif. Hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 

ini ditulis mulai dari pra siklus, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. 

4.1 Pra Penelitian Tindakan Kelas 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan belajar mengajar di dalam kelas pada tanggal 10 

Oktober 2012 dan 2 Maret 2013, serta wawancara dengan guru kelas III SD 

Negeri Pakem 4 pada tanggal 10 Oktober 2012. Hasil pengamatan pertama yang 

dilakukan pada hari Rabu, 10 Oktober 2012 tampak bahwa setengah dari jumlah 

siswa yang ada hanya berbicara sendiri ketika guru menyampaikan materi. Sikap 

kurang hormat juga ditunjukkan siswa ketika siswa keluar masuk kelas tanpa izin. 

Siswa keluar tanpa izin ketika guru masih menjelaskan dan tidak mengucapkan 

terima kasih ketika kembali ke dalam kelas. Guru terkadang harus mengingatkan 

mereka untuk mengucapkan hal tersebut. Ketika siswa meminjam barang dari 

temannya, mereka hanya langsung mengembalikan tanpa mengucapkan terima 

kasih. Ketika kegiatan diskusi berlangsung, sebagian besar siswa juga tidak 

menunjukkan respon terhadap pendapat temannya. Mereka hanya diam atau 

berbisik-bisik dengan teman sebelahnya. 

Pengamatan kedua dilakukan pada tanggal 2 Maret 2013. Hal yang tampak 

dari pengamatan tersebut yaitu sebagian besar siswa putra hanya mau satu 

kelompok dengan teman yang mereka sukai. Ada siswa putra yang tidak ikut 

mengerjakan tugas dan hanya bermain dengan teman dari kelompok lain. Ada 

juga siswa putra yang menempeleng kepala temannya karena ia dianggap salah. 

Ketika ada teman yang memberikan usulan, ia justru berkata bahwa temannya 

tersebut cerewet. Ada 3 kelompok siswa putri yang tidak kompak dalam kerja 

kelompok. Ada seorang anak perempuan yang tidak melibatkan temannya dalam 

mengerjakan tugas. Ia hanya mengerjakan dengan 2 temannya, sedangkan 2 teman 
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yang lainnya ia diamkan. Ia terlihat tidak mau berbagi tugas dengan teman yang 

lain. Siswa perempuan lainnya mengadu jika ia tidak boleh ikut bekerja dalam 

kelompoknya.  

Selain melakukan pengamatan, peneliti juga melakukan wawancara 

kepada guru dan pengumpulan data awal berupa soal tes yang berkaitan dengan 

perilaku menghargai. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa. Hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa sikap siswa dalam 

menghargai memang masih kurang. Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa 

prestasi belajar siswa pada pra siklus masih rendah. Hal itu ditunjukkan dengan 

nilai rata-rata yang hanya mencapai 59,0 dengan persentase ketuntasan sebesar 

11,5% atau terhitung 3 siswa mencapai KKM. Nilai KKM yang ditentukan yakni 

75,0. Sehingga dari 26 siswa sebanyak 23 siswa belum mencapai KKM. Nilai 

rata-rata kelas pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik belum memenuhi 

KKM. Nilai rata-rata yang diperoleh yakni 52,7 , 68,5 dan 55,8.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pra siklus, maka peneliti ingin 

meningkatkan prestasi belajar dan perilaku menghargai. Peneliti menerapkan 

modul Living Values dalam rangka meningkatkan prestasi belajar dan perilaku 

menghargai. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian tentang 

peningkatan prestasi belajar dan perilaku menghargai. Penelitian ini dilakukan 

dalam 3 siklus. Pembelajaran untuk setiap siklus dilaksanakan selama 4JP. 

Penelitian ini dilakukan hingga siklus ke 3 karena pada siklus 2 pencapaian KKM 

belum 90%. Subjek penelitian ini adalah semua siswa kelas III SD Negeri Pakem 

4 sebanyak 33 siswa. Tujuh siswa tidak memenuhi persyaratan penelitian yaitu 

tingkat partisipasi 100%, sehingga subjek penelitian menjadi 26 siswa. Jadwal 

penelitian dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada Bab 3. 

4.2.1 Siklus 1 

Pada siklus 1 peneliti ingin menjawab masalah prestasi belajar dan 

perilaku menghargai yang masih rendah di kelas III SDN Pakem 4 Yogyakarta. 

Peneliti menerapkan modul Living Values dalam rangka meningkatkan prestasi 
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belajar dan merubah perilaku menghargai siswa agar lebih baik dalam bersikap. 

Permasalahan yang masih ditemui pada pra siklus yaitu prestasi belajar siswa 

belum mencapai nilai KKM (75,0), nilai yang diperoleh sebesar 59,0 terhitung 3 

siswa yang sudah mencapai nilai KKM. Perilaku menghargai pada pra siklus juga 

masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan siswa yang tidak mendengarkan 

temannya ketika berbicara, ke luar kelas tanpa izin dan siswa yang sering berkata 

kasar pada temannya. Hasil penelitian yang diperoleh pada siklus 1 adalah sebagai 

berikut: 

4.2.1 Perencanaan 

Perencanaan dalam siklus 1 adalah mempersiapkan segala sesuatu yang 

akan digunakan dan dibutuhkan dalam penelitian. Persiapan  meliputi menyiapkan 

Silabus, menyusun indikator-indikator dalam RPP yang didasrkan pada teori 

Bloom, menyusun materi pembelajaran, membuat media untuk bercerita, 

membuat gambar pohon perbedaan, menyiapkan alat-alat untuk kegiatan diskusi, 

menyiapkan pedoman wawancara, serta instrumen dalam bentuk tes tertulis. 

Peneliti juga menyiapkan peralatan untuk merekam proses belajar mengajar 

selama penelitian.  

 

4.2.1.2 Pelaksanaan 

Kegiatan siklus 1 dilakukan pada hari Sabtu, 30 Maret 2012 dengan 

berpedoman pada RPP dan media yang sudah disiapkan oleh peneliti. Siswa yang 

masuk yakni 30 siswa dan 3 siswa tidak masuk. Kegiatan pada siklus 1 

berpedoman pada model pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan 

menggunakan metode pembelajaran tanya jawab, diskusi kelompok, dan 

penugasan. Hal ini bertujuan agar siswa lebih mudah dalam memahami materi 

yang disampaikan dengan mengkaitkannya dalam situasi nyata di sekitar mereka. 

Selain itu siswa diharapkan aktif dalam proses belajar dan mampu bekerja sama 

dengan temannya. Materi yang disampaikan dalam pertemuan pertama ini adalah 

sikap hormat siswa dalam menghargai perbedaan terhadap keanekaragaman yang 

ada di sekitar mereka meliputi perbedaan agama, warna kulit, bahasa dan suku.  

Kegiatan yang dilakukan pada siklus 1 secara umum sudah sesuai dengan RPP 

yang dibuat oleh peneliti. Namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa 
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yang telah direncanakan, antara lain menyanyikan lagu “Kawan Mari Kita 

Terbuka” yang harus diulang sebanyak dua kali, baterai pada handycam yang 

habis, dan jumlah kelompok yang tidak sesuai rencana karena ada siswa yang 

tidak masuk.  

 

4.2.1.3 Pengamatan 

 Selama penelitian, peneliti dibantu oleh 3 rekan yang masing-masing 

bertugas melakukan pengamatan/menuliskan anekdot dan mengambil rekaman 

selama kegiatan berlangsung. Guru kelas tidak dapat melakukan pengamatan 

dalam penelitian ini karena ada tugas yang harus dilakukan berkaitan dengan 

kepentingan sekolah.  

Hasil pengamatan berdasarkan catatan anekdot, hasil rekaman, dan 

wawancara menunjukkan hasil yang hampir sama. Siswa terlihat sangat antusias 

ketika guru membacakan cerita tentang perbedaan. Hal tersebut tampak dari 

perhatian siswa ketika mendengarkan. Siswa juga antusias dalam kegiatan diskusi 

untuk membuat gambar pohon perbedaan diri dan mengerjakan LKS. Namun ada 

beberapa siswa yang masih belum aktif dalam kegiatan diskusi  

Berdasarkan pengamatan dari hasil rekaman terlihat pula masih banyak siswa 

yang belum bersikap menghargai pada temannya misalnya mengejek teman, 

membantah ketika diingatkan oleh teman. Ada juga siswa yang membeda-bedakan 

ketika diskusi dan tidak mendengarkan pendapat teman lain. Hasil wawancara dengan 

guru menunjukkan adanya perubahan sikap siswa, yakni siswa izin jika keluar kelas, 

jika tidak masuk sekolah siswa memberikan alasan, siswa aktif dalam diskusi, dan 

siswa terlibat langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

Pada akhir siklus 1, peneliti memberikan soal evaluasi untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan siswa. Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat hasil prestasi 

belajar siswa pada siklus 1. Nilai rata-rata dari gabungan nilai kognitif, afektif dan 

psikomotorik adalah 65.9 dengan persentase ketuntasan sebesar 19,2% terhitung 5 

siswa telah mencapai KKM (75,0). Sedangkan 21 siswa belum mencapai KKM. 

Nilai rata-rata pada aspek kognitif sebesar 64,1. Jumlah siswa yang mencapai 

KKM meningkat dari pra siklus yang berjumlah 3 orang. Nilai rata-rata pada 

aspek afektif dan psikomotorik secara berurutan yakni 60,6 dan 73,1.  
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4.2.1.4 Refleksi 

Peneliti bersama teman sejawat berdiskusi tentang kegiatan pembelajaran 

yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi kendala dalam mengajarkan sikap 

hormat pada siswa.  

Perlilaku menghargai yang ditampilkan siswa selama kegiatan berlangsung 

antara lain izin pada guru bila ingin ke luar kelas, siswa mendengarkan guru yang 

sedang menjelaskan, siswa mau bekerja sama dengan teman lain yang berbeda 

agama. 

 Perilaku kurang mneghargai yang ditunjukkan siswa antara lain ada siswa 

yang tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan justru memukul-mukul meja, 

ada siswa yang memukul kepala teman ketika bercanda, ada siswa yang mengejek 

temannya yang beda agama dan ada siswa yang tidak mau bekerja dalam 

kelompok. 

 Ada beberapa kendala yang ditemukan selama pelaksanaan siklus 1. 

Kendala tersebut berasal dari peneliti dan siswa. Kendala yang ditemukan antara 

lain siswa belum mentaati peraturan yang diberlakukan guru, beberapa siswa tidak 

aktif dalam diskusi kelompok dan siswa mudah terpengaruh oleh perilaku teman 

lain. Selain itu peneliti masih kurang tegas dalam mengkondisikan kelas, 

perhatian yang belum menyeluruh dan ketidaksiapan peneliti dalam merekam 

proses belajar mengajar. 

 Adapun hal-hal yang mendukung dalam pelaksanaan siklus I ini, antara 

lain siswa antusias dengan cerita yang dibacakan guru, siswa mau aktif dalam 

kegiatan diskusi, siswa senang ketika ada kegiatan menggambar pohon perbedaan, 

dan peneliti menggunakan media gambar yang menarik perhatian siswa, peneliti 

mengkaitkan materi dengan kondisi yang ada di kelas. 

 Setelah  peneliti melihat kekurangan dan kelebihan pada pelaksanaan 

siklus 1, maka perlu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar 

diperoleh hasil yang optimal pada siklus 2. Upaya tersebut antara lain peneliti 

menggunakan media yang lebih sesuai dengan materi, peneliti perlu menampilkan 

perilaku menghargai yang baik karena akan ditiru siswa, peneliti perlu 

mengakrabkan diri dengan siswa sehingga ada kedekatan secara personal dan 
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peneliti harus merancang kegiatan yang lebih menarik sehingga siswa tidak bosan 

dan teralihkan perhatiannya.  

 Refleksi tersebut merupakan analisis kekurangan dan kelebihan serta 

perilaku menghargai maupun tidak menghargai yang ditunjukkan selama 

pelaksanaan siklus 1. Oleh karena itu, berdasarkan refleksi dan hasil prestasi 

belajar siswa maka diperlukan adanya perbaikan. Perbaikan tersebut ditujukan 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dan kualitas perilaku menghargai 

siswa, sehingga penelitian dilanjutkan ke siklus 2.  

4.2.2 Siklus 2 

Hasil prestasi belajar siswa berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh pada 

siklus 1 sebesar 65,9 terhitung 19 siswa mencapai KKM (75,0). Jumlah siswa 

tersebut meningkat dari siklus I yang berjumlah 5 siswa.  Nilai rata-rata tersebut 

belum mencapai KKM yang ditentukan yakni 75. Sikap hormat siswa dalam 

menghargai juga masih kurang. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap siswa yang 

belum mendengarkan orang lain ketika berbicara. Meskipun ada beberapa siswa 

yang belum sopan, sikap hormat siswa sudah mengalami perubahan. Berdasarkan 

hasil yang telah diperoleh dari siklus 1, peneliti melakukan tindak lanjut dari 

masalah pada siklus 1 yakni tentang prestasi belajar dan perilaku menghargai. 

Peneliti menerapakan modul Living Values untuk mengetahui peningkatan 

prestasi belajar dan perilaku menghargai dapat berubah. Peneliti juga 

menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning agar materi 

yang diterima siswa mudah dipahami. Hasil penelitian pada siklus 2 adalah 

sebagai berikut: 

4.2.2.1 Perencanaan 

Persiapan  yang dilakukan pada siklus 2 meliputi persiapan materi 

pelajaran, menyusun RPP perbaikan dari siklus 1, materi pembelajaran, membuat 

media kartu situasi, menyiapkan alat-alat untuk kegiatan diskusi dan membuat 

gambar penghargaan, menyiapkan pedoman wawancara, serta instrumen dalam 

bentuk tes tertulis. Peneliti juga menyiapkan peralatan untuk merekam proses 

belajar mengajar selama penelitian.  
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4.2.2.2 Pelaksanaan 

Penelitian siklus 2 dilaksanakan pada hari Jumat,19 April 2013 di kelas III 

SD Negeri Pakem 4. Jumlah siswa yang masuk adalah 32 siswa dan tidak masuk 1 

siswa. Siklus kedua dirancang untuk 4JP (4x35 menit). Pada siklus 2, peneliti 

menggunakan media kartu situasi. Kartu situasi berisi tentang cerita pendek yang 

berkaitan dengan perilaku menghargai dan pertanyaan yang harus dijawab siswa. 

Perbedaan penggunaan media ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman 

siswa dan sikap siswa. Materi yang disampaikan pada siklus 2 adalah sikap 

hormat dengan menghargai perbedaan terhadap keanekaragaman. Inti materi 

adalah cara-cara untuk menunjukkan penghargaan pada orang dewasa, lingkungan 

atau benda-benda di sekitar. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan 

RPP dengan tindak lanjut dari siklus 1. Pembelajaran diakhiri dengan siswa 

mengerjakan soal evalusi untuk pemahaman siswa pada materi dan perubahan 

perilaku menghargai. 

4.2.2.3 Pengamatan 

Selama pelaksanaan siklus 2, peneliti dibantu oleh 3 orang rekan yang 

bertugas sebagai pengambil rekaman serta membantu membuat catatan anekdot. 

Berdasarkan hasil pengamatan dari hasil rekaman dan catatan anekdot, tampak 

bahwa siswa terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketika 

guru memiliki pertanyaan, siswa langsung mengangkat tangan untuk menjawab. 

Siswa juga lebih tenang dan tidak sering jalan-jalan. Ketika kegiatan diskusi 

kelompok, sebagian besar siswa tidak membeda-bedakan dengan siapa mereka 

bekerja. Siswa melakukan pembagian tugas dalam kerja kelompok. Siswa terlihat 

antusias dalam mengerjakan kartu situasi dan dalam kegiatan menggambar. Siswa 

menegur temannya yang ramai dengan cara yang sopan. Siswa juga mengikuti 

aturan dengan baik, ketika keluar kelas banyak siswa yang izin dahulu. 

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas, sikap siswa sudah banyak yang 

berubah. Siswa lebih sopan, jika keluar kelas mereka selalu izin. Siswa juga aktif 

dalam bertanya dan melaksanakan piket kelas. Ketika kerja kelompok, siswa tidak 

membeda-bedakan.  

Pada akhir siklus 2, peneliti memberikan soal evaluasi untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan siswa. Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat hasil prestasi 
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belajar siswa pada siklus 2. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa berdasarkan 

penilaian gabungan dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik pada siklus 2 

adalah 81.3 dengan persentase ketuntasan sebesar 73,1% terhitung 19 siswa 

mencapai KKM.  Pelaksanaan siklus 2 ini belum mencapai indikator keberhasilan 

sebesar 90% karena masih ada 7 siswa yang belum tuntas KKM. Nilai rata-rata 

siswa pada aspek kognitif sebesar 73,6. Nilai rata-rata pada aspek afektif dan 

psikomotorik yakni sebesar 82,7 dan 87,5.  

4.2.2.4 Refleksi 

 Secara garis besar pelaksanaan pada siklus 2 berjalan dengan lancar. 

Kekurangan pada siklus I sudah dapat diminimalisir. Namun masih ada beberapa 

kendala yang ditemui selama siklus 2, antara lain siswa yang sudah selesai 

mengerjakan tugas langsung jalan-jalan. Hal ini kemudian diikuti oleh teman 

lainnya. Kelebihan dalam pelaksaan siklus 2 antara lain siswa sudah menaati 

peraturan dengan baik, siswa antuasias dengan media kartu situasi, siswa sudah 

aktif bekerjasama dalam kelompok, peneliti juga lebih tegas dalam 

mengkondisikan kelas dan perhatian peneliti sudah menyeluruh. 

Perilaku menghargai yang ditampilkan siswa selama kegiatan berlangsung 

antara lain mengangkat tangan jika ingin menjawab, izin kepada guru jika ingin 

keluar kelas, menegur teman dengan sopan, memperhatikan ketika guru berbicara 

dan mau aktif bekerja dalam kelompok. Perilaku kurang menghargai yang 

ditunjukkan siswa antara lain menjawab pertanyaan guru sambil menggaruk-garuk 

kepala, tidak bisa duduk tenang ketika guru menjelaskan.  

 Pada siklus 2, perilaku menghargai dan prestasi belajar siswa sudah 

meningkat jika dibandingkan dengan kondisi awal. Namun hasil tersebut belum 

mencapai indikator keberhasilan. Sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan 

perbaikan pada siklus 3. Perbaikan tersebut ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas perilaku menghargai siswa dan nilai siswa, maka perlu tindak lanjut pada 

siklus 3. Usaha yang dilakukan peneliti antara lain merancang kegiatan yang lebih 

menarik, peneliti perlu mengakrabkan diri dengan siswa yang masih sulit diatur 

sehingga ada kedekatan secara personal dan peneliti perlu lebih tegas untuk 

mengkondisikan siswa yang menjadi pemicu keributan selama di kelas.  
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4.2.3 Siklus 3 

Hasil prestasi belajar siswa berdasarkan nilai rata-rata pada siklus 2 

sebesar 87,5 terhitung 23 siswa telah mencapai KKM (75,0). Jumlah tersebut 

meningkat dari siklus sebelumnya yakni sebanyak 19 siswa. Nilai rata-rata yang 

telah diperoleh siswa sudah mencapai KKM. Namun hasil tersebut belum 

memenuhi indikator keberhasilan dari penelitian. Pada siklus 2, sikap hormat 

siswa dalam menghargai sudah menunjukkan perubahan yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil temuan tersebut, peneliti melakukan tindak lanjut dari hasil 

siklus 2 dengan menerapakan modul Living Values untuk mengetahui apakah 

prestasi belajar dan perilaku menghargai siswa akan lebih baik setelah 

dilakukannya tindakan pada siklus 3 ini. Peneliti juga menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning untuk membantu siswa dalam 

memahami materi yang disampaikan. 

4.2.3.1  Perencanaan 

Persiapan yang dilakukan peneliti pada siklus 3 yakni menyiapkan RPP,  

materi pembelajaran, media pembelajaran, instrumen tes yang sudah diuji 

validitasnya, serta melakukan konsultasi dengan teman sejawat tentang rancangan 

kegiatan. Peneliti juga menyiapkan peralatan untuk merekam proses belajar 

mengajar selama penelitian.  

4.2.3.2 Pelaksanaan 

Penelitian siklus 3 dilaksanakan pada hari Kamis, 25 April 2013 di kelas 

III SD Negeri Pakem 4. Jumlah siswa yang masuk adalah 30 siswa dan 3 anak 

tidak masuk. Siklus ketiga dirancang untuk 4JP. Pada siklus 3, media yang 

digunakan adalah teks “Apa Kabar?”. Teks ini berisi kata apa kabar dalam 

berbagai bahasa daerah di Indonesia. Materi yang disampaikan pada siklus 3 

adalah sikap hormat dengan menghargai perbedaan, salah satunya dengan 

membuat suatu perubahan untuk sekitar. 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP dengan tindak 

lanjut dari siklus 2. Pembelajaran pada siklus 3 diakhiri dengan mengerjakan soal 

evalusi untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi yang telah dipelajari 

dan perilaku siswa dalam menghargai. 
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4.2.3.3 Pengamatan 

Secara keseluruhan hasil pelaksanaan pada siklus 3 berjalan dengan lancar. 

Berdasarkan hasil pengamatan dari catatan anekdot, hasil rekaman dan 

wawancara, tampak bahwa siswa antusias dengan kegiatan pembelajaran. Siswa 

juga sudah tahu tentang sikap-sikap yang harus dilakukan terhadap perbedaan, 

siswa mau mengingatkan teman lain yang masih ramai dengan sopan. Siswa 

mengikuti aturan dalama pembelajaran yakni jika ingin bertanya atau menjawab 

harus mengangkat tangan. Pemahaman siswa juga lebih baik, hal itu tampak dari 

pertanyaan yang selalu dijawab siswa dengan baik. Kerja kelompok dan 

pembagian tugas siswa semakin baik.  

Pada akhir siklus 3, peneliti memberikan soal evaluasi untuk mengetahui 

hasil prestasi belajar dan sikap siswa. Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat hasil 

prestasi belajar siswa pada siklus 3. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

berdasarkan penilaian gabungan dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

pada siklus 3 adalah 88,9 dengan persentase ketuntasan 88,5% terhitung 23 siswa 

mencapai KKM dan 3 siswa belum mencapai KKM. Hasil prestasi belajar siswa 

pada siklus 3 sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu tingkat ketuntasan 

90%. Nilai rata-rata pada aspek kognitif sebesar 83,6. Nilai rata-rata aspek afektif 

dan psikomotorik sebesar 90,9 dan 92,3.  

 

4.2.3.4 Refleksi  

Secara garis besar pelaksanaan pada siklus 3 berjalan dengan lancar. Ada 

beberapa kendala yang ditemui selama siklus 3, antara lain siswa yang suka 

menyepelekan tugas dari guru, beberapa siswa yang masih sulit untuk bekerja 

sama. Kelebihan dalam pelaksaan siklus 3 antara lain siswa sudah menaati 

peraturan dengan baik, siswa antuasias ketika mempelajari bahasa daerah lain 

meskipun suasana kelas menjadi sedikit ramai ketika siswa mencoba logat dari 

daerah tersebut, peneliti telah melaksanakan siklus 3 sesuai dengan RPP, peneliti 

juga lebih tegas dalam mengkondisikan kelas dan perhatian peneliti sudah 

menyeluruh. Siswa juga lebih aktif dalam menjawab. Hasil tes yang didapatkan 

siswa juga menunjukkan hasil yang lebih baik dan sudah mencapai target 

keberhasilan. Berdasarkan hasil tersebut, masalah prestasi belajar dan sikap 
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hormat siswa dalam menghargai sudah terjawab. Maka peneliti memutuskan 

untuk menghentikan penelitian tindakan pada siklus 3.  

 

4.3 Pembahasan Data Kualitatif 

Data kualitatif yang diperoleh dari catatan anekdot, wawancara, dan video 

diproses dengan coding. Langkah-langkah analisis yang dilakukan yaitu mengolah 

dan mempersiapkan data yang akan dianalisis dengan cara mengetik transkip 

wawancara, mengumpulkan transkip catatan anekdot, dan melihat kembali video. 

Langkah selanjutnya peneliti membaca keseluruhan data yang diperoleh dan 

menganalisis data secara lebih detail dengan meng-coding data. Selanjutnya 

peneliti mendeskripsikan hasil pengcodingan tersebut dan membuat laporan 

narasi. Langkah terakhir yakni melakukan interpretasi data. 

Hasil analisis data kualitatif menemukan 3 indikasi yang menunjukkan 

perilaku menghargai yaitu: 1) mendengarkan orang lain dengan empatik, 2) 

menerima teman yang berbeda agama dalam kelompok, 3) tidak membedakan 

gender, dan 4) tahu bahwa orang lain juga berharga. Indikasi tersebut sesuai 

dengan teori yang disampaikan oleh Tillman dan Borba . Selain keempat indikasi 

tersebut peneliti menemukan satu indikasi perilaku menghargai baru yaitu 

memberikan waktu pada teman lain untuk aktif terlibat dalam kegiatan. Berikut 

ini pemamparan dari indikasi-indikasi tersebut.  

. 

4.3.1 Mendengarkan Orang Lain dengan Empatik 

Mengacu pada teori yang telah disampaikan Tillman, sikap menghargai 

dapat ditunjukkan dengan mendengarkan orang lain. Mendengarkan dengan 

empatik ditunjukkan dengan tidak memotong pembicaraan orang lain ketika 

berbicara, tidak berbicara sendiri, tidak membuang muka, menatap orang yang 

sedang diajak bicara, dan tidak berbisik-bisik ketika ada yang berbicara.  

Pada kondisi awal, siswa cukup sulit untuk menerima ide dari teman. 

Ketika ada teman yang sedang berbicara mereka juga sering membantahnya 

dengan mengucapkan “yo ra iso, ora ngono kui”, tanpa mendengarkannya hingga 

selesai. Berdasarkan hasil dari catatan anekdot, wawancara dan video terlihat 

siswa mulai mengalami perubahan sikap. Ketika peneliti bertanya tentang agama-
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agama yang ada di Indonesia, hampir semua siswa memperhatikan dan 

mendengarkan peneliti. Hal tersebut terlihat dari antusias mereka saat 

mendengarkan dan sikap tubuh mereka yang tetap duduk tenang. Perilaku yang 

mereka tunjukkan menggambarkan bahwa ada perubahan perilaku di mana siswa 

mulai menunjukkan minatnya dalam mendengarkan.  

Pada saat peneliti bercerita tentang “Lily Si Hitam Manis”, siswa mau 

mendengarkan cerita dengan menunjukkan sikap tenang dan mata mereka 

menatap peneliti yang sedang bercerita. Raut muka mereka terlihat sedih saat 

mendengarkan cerita Lily yang berkulit hitam dijauhi teman-temannya. Ketika 

memasuki akhir cerita beberapa siswa terlihat bosan. Hal ini tergambar dari sikap 

mereka yang asyik mengobrol dengan temannya dan tidak lagi mendengarkan 

peneliti yang masih bercerita, seperti siswa berinisial Wiu, Kit, Bel, San, Anu, 

Art, dan Fer, Ulu, Vta, Nin, dan Oni. Setelah cerita selesai dibacakan, siswa 

diminta memberikan tanggapan secara berkelompok. Saat siswa berinisial Cad 

menyampaikan tanggapannya, hanya Vta, Iza, dan Qri yang mendengarkan. 

Sedangkan siswa lain banyak yang mengobrol dan asyik sendiri dengan 

kegiatannya. Hal ini terjadi karena siswa merasa paham dengan cerita tersebut 

sehingga mereka menganggap mudah tanggapan yang disampaikan teman. Setelah 

bercerita, peneliti membagi siswa menjadi 8 kelompok dan meminta mereka untuk 

menggambar “Pohon Penghargaan.” Pada saat menggambar, siswa yang berada di 

kelompok San, Kek, Nin, Mas, dan Cad memperlihatkan perilaku yang mau 

mendengarkan satu sama lain dan saling kerjasama. Hal tersebut tampak dari 

siswa Tir pada kelompok Mas yang memberikan usulan tentang bentuk pohon 

yang akan dibuat dan Mas menanggapinya dengan mulai menggambar bentuk 

yang dimaksud oleh Tir.  

Pada siklus 2, peneliti mengajak para siswa bertanya jawab tentang nama-

nama agama, tempat ibadah, alat musik, dan tarian tradisional yang ada di 

Indonesia. Pada saat itu, siswa antusias mendengarkan pertanyaan dan 

bersemangat untuk menjawabnya. Hal tersebut terlihat dari sikap mereka yang 

tenang dan mereka diam ketika ada teman lain yang menjawab. Namun karena 

waktu tanya jawab berlangsung cukup lama, kondisi kelas menjadi ramai. 

Sehingga peneliti diam sebentar untuk memberi kesempatan pada siswa yang 
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ingin berbicara. Perilaku mendengarkan juga terlihat pada saat peneliti 

menjelaskan tentang kartu sistuasi. Siswa memperhatikan peneliti, tidak berbicara 

dengan temannya, dan mereka menatap peneliti dengan ekspresi antuasias. Ketika 

kerja kelompok sedang berlangsung, siswa di setiap kelompok mulai berinteraksi 

dengan memberikan usulan atau bertanya pada teman lain. Hal itu juga terlihat 

ketika kegiatan menggambar berlangsung. Saat Bel menggambar, Heg 

memberikan usulan dan Bel pun menerima usulannya.  

Pada siklus berikutnya, ketika peneliti meminta Ulu membacakan satu kata 

apa kabar 2 teman di depannya yakni San dan Anu terlihat mendengarkan apa 

yang dibacakan Ulu. Perilaku mendengarkan ditunjukkan oleh San dan Anu 

dengan sikap diam dan melihat teks yang mereka bawa. Setiap kali ada siswa 

yang mulai ribut, peneliti memberikan hitungan “1,2,3 Hap”. Bel, Hna, Mas, Liv, 

dan San langsung diam ketika mendengar peringatan itu. Namun ART tetap saja 

mengobrol bersama temannya. Saat semua siswa selesai membuat slogan, mereka 

diminta mempresentasikan slogan yang telah dibuat. Saat kelompok Cad 

mempresentasikan slogannya, siswa berinisial San, Anu, dan Kek mendengarkan 

dengan tenang. Sedangkan siswa yang lain tidak memperhatikannya.  

Berdasarkan uraian di atas, perubahan perilaku mendengarkan terlihat jelas 

ketika peneliti membacakan cerita tentang Lily, membuat pohon penghargaan, 

mengerjakan “Kartu Situasi”, dan kegiatan tanya jawab tentang hal baru.  Peneliti 

merefleksikan bahwa tingkah laku setiap siswa berbeda. Mendengarkan orang 

yang sedang berbicara akan mempermudah siswa dalam bekerja sama. Kelompok 

yang kompak dapat memperoleh hasil yang baik dan maksimal sedangkan 

kelompok yang kurang kompak memperoleh hasil yang kurang maksimal dalam 

mengerjakan tugas 

4.3.2 Menerima Orang Lain yang Berbeda Agama dalam Kelompok 

Ketika kita menerima orang lain, kita harus mampu mengakui bahwa 

orang itu adalah rekan seperjuangan kita. Sikap menerima perbedaan agama dapat 

ditunjukkan dengan mau bekerja sama dengan teman yang beda agama. 

Perilaku tidak menghargai dialami oleh Bel ketika mereka sedang 

membuat pohon penghargaan dalam kelompok. Bel adalah seorang siswi yang 

agamanya berbeda dari mayoritas agama di kelasnya. Why yang melihat gambar 
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milik kelompok Bel langsung memberitahukan teman lainnya bahwa Bel 

agamanya berbeda dari mereka, katanya “iki lho Kat dewe!” Tampak bahwa Why 

belum memahami tujuan dari pohon penghargaan, entah karena ia sengaja 

melakukannya atau ia benar-benar tidak tahu akan perlakuannya tersebut. 

Pada kegiatan berikutnya, Bel dan teman sekelompokknya terlihat saling 

berbagi tugas ketika mewarnai gambar. Selain perilaku tersebut, beberapa siswa 

menunjukkan sikap menghargai perbedaan agama dengan tidak menghina agama 

lain saat tanya jawab tentang macam-macam agama. Mereka bisa menjawab 

tempat-tempat ibadah agama lain. Ulu yang beragama Is memberikan jawaban 

tentang cara menghargai teman yang bed agama yakni dengan mengatakan saling 

menyayangi. Perubahan sikap mereka sangat tampak ketika kerja kelompok untuk 

membuat slogan. Siswa tidak lagi mempermasalahkan dengan siapa mereka 

bekerja dan mereka sepertinya menikmati setiap kegiatan yang mereka lakukan. 

Mereka mau berbagi tugas dengan teman yang beda agama. Seperti yang 

dilakukan Bel dan Heg ketika membuat gambar. Mereka saling bergantian dalam 

mengerjakan tugasnya. 

Berdasarkan ulasan tersebut perilaku menghargai agama lain telihat jelas 

ketika kerja kelompok dan ketika tanya jawab tentang macam-macam agama, dan 

tempat ibadah. Pada setiap kegiatan ada perubahan perilaku siswa dalam 

menghargai perbedaan agama. 

4.3.3 Tidak Membedakan Gender 

Seperti yang telah dijelaskan pada teori sebelumnya bahwa ketika kita 

menghargai berarti kita juga mau menerima orang lain menjadi bagian dari kita. 

Tidak membedakan gender ditunjukkan dengan sikap siswa putra dan putri yang 

mau bekerja bersama-sama, siswa putra atau putri tidak memerintah satu sama 

lain ketika mengerjakan sesuatu.  

Sikap siswa pada awal penelitian ini masih memandang bahwa antara 

siswa putra dan putri itu berbeda. Hal tersebut tampak ketika kerja kelompok 

untuk membuat pohon penghargaan, siswa putra cenderung memerintah siswa 

putri untuk mengerjakannya.  

Sikap tersebut mulai berubah pada siklus 2. Siswa sudah mau menerima 

dan memperlakukannya sama dengan teman lainnya. Pada siklus ini perlakuan 
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tidak hormat pada siswa putri cenderung menurun. Hal tersebut tampak ketika 

kerja kelompok di mana siswa putra dan putri mengerjakan bersama-sama. Why, 

Wiu, dan Ulu memberikan masukan ketika Qri menggambar. Meskipun Ulu 

sering jalan-jalan, akhirnya ia kembali ke kelompok bersama dengan Wiu dan 

Why mewarnai gambar yang sudah dibuat oleh Ori.  

Hal tersebut juga terjadi pada kelompok Kek, Art, dan Liv. Kek 

menggambar untuk kelompoknya kemudian bergantian Art dan Liv yang 

menyelesaikan untuk mewarnai gambar tersebut. Ketika salah satu bekerja, yang 

lain juga mau memperhatikan. Di kelompok lain tampak pula perlakuan yang 

sama antara putra dan putri, seperti San yang membuat gambar sedangkan Fer, 

Ksa, dan Ano yang memberikan masukan pada San. Mereka tampaknya juga tidak 

memerintah satu sama lain.  

Pada siklus 3, perilaku siswa mulai membaik. Ketika peneliti meminta 

tanggapan dari setiap kelompok, kelompok Bel melakukan gambreng untuk 

menentukan siapa yang akan berbicara. Mereka tidak memaksa salah satu anggota 

untuk menjawab. Perubahan sikap mereka sangat tampak ketika kerja kelompok 

untuk membuat slogan. Siswa tidak lagi mempermasalahkan dengan siapa mereka 

bekerja dan mereka sepertinya menikmati setiap kegiatan yang mereka lakukan. 

Ada pembagian tugas antara siswa putra dan putri. Kit, Ulu, dan Lal bergantian 

membuat tulisan untuk slogan mereka, namun Fer cenderung diam saja. Peneliti 

bertanya padanya, ia berkata bahwa ia disalah-salahkan oleh Art karena merusak 

rautan temannya. Lalu peneliti menenangkan Art yang sedang emosi.  

Penerapan modul Living Values membuat adanya perubahan perilaku 

siswa. Siswa sudah mampu menerima teman lain yang berbeda gender untuk 

mengerjakan tugas bersama-sama.   

4.3.4 Tahu Bahwa Orang Lain juga Berharga 

Menurut Tillman (2004:44), penghargaan berarti tahu bahwa orang lain 

juga berharga. Ketika kita tahu orang lain berharga maka kita akan berusaha untuk 

tidak merendahkannya. Merendahkan seseorang dapat berupa tindakan atau 

ucapan. Ketika kata-kata ejekan atau hinaan ke luar dari ucapan seseorang, maka 

akan banyak terjadi perbuatan yang menunjukkan sikap tidak hormat. Selain dari 

ucapan, sikap merendahkan juga tampak dari perlakukan seseorang pada orang 
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lain. Ketika kita tahu bahwa orang lain juga berharga maka kita tidak mengejek 

orang lain dengan seenaknya, tidak melakukan tindakan-tindakan brutal pada 

temannya, memperingatkan teman lain dengan sopan, dan mau menaati peraturan 

yang ada selama pembelajaran. 

Pada pra siklus, tampak bahwa siswa ketika ke luar kelas tidak meminta 

izin pada guru. Ada juga siswa putra yang menempeleng temannya karena ia 

dianggap salah. Ketika pelajaran berlangsung siswa berinisial Ulu, Anu, Art, Mas, 

Wiu, dan Liv bermain-main dan memukul-mukul meja. Wiu, Ano, dan Ulu 

bermain dengan nomer punggung yang peneliti berikan. Wiu menggunakan nomer 

punggung tersebut di kepalanya seperti memakai celana.  

Pada siklus 2, peneliti memberlakukan aturan yakni mengangkat tangan 

jika ingin bertanya atau menjawab dan meminta izin jika ingin ke luar kelas. 

Perilaku yang tampak pada siklus 2 jauh lebih baik dari siklus sebelumnya. Ulu, 

Bel, Cad, Lal, dan Ksa sering mengangkat tangan jika ingin menjawab. Mereka 

juga antusias untuk memberikan jawaban jika peneliti meminta siswa untuk 

menuliskan jawaban di papan tulis. Pada siklus ini, Ulu, Why, Mas, dan Fer mau 

menjawab pertanyaan yang ditujukan padanya. Mereka terkadang masih 

cengegesan ketika menjawab dan tampak tidak serius. Namun jawaban yang 

mereka berikan cukup baik. Siswa juga menggunakan bahasa yang sopan dan 

intonasi yang baik ketika bertanya. Mereka juga selalu mengucapkan terima kasih 

setelah selesai bertanya, seperti yang dilakukan Qri, Kek, Cad, Heg, Ano, dan Vta. 

Perubahan yang cukup menonjol terlihat pada sikap Ano ketika kerja 

kelompok berlangsung. Ia aktif dalam kerja kelompok dan tidak sering jalan-jalan 

seperti pada siklus sebelumnya. Selain itu, ia juga berani menegur temannya yang 

ramai dengan cukup sopan (tidak teriak-teriak) dan ia selalu bertanya dengan 

sopan ketika ia tidak jelas. Terlihat ia mulai bersikap sopan dan mengikuti 

peraturan yang ada selama pembelajaran.  

Pada siklus 2 ini, sikap kurang sopan juga ditunjukkan oleh beberapa 

siswa. Seperti Wiu yang marah-marah karena tersinggung dengan perkataan Swa. 

Tampaknya hal tersebut terjadi karena salah paham, Wiu menganggap apa yang 

diucapkan Swa adalah tentang dirinya padahal bukan. Selain itu sikap Why sangat 

tidak sopan ketika ia memukul wajah temannya. Wiu dan Why justru bermain 
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gulat-gulatan ketika peneliti menjelaskan tentang “Kartu Situasi”. Wiu kemudian 

memukul punggung Why dengan sungguhan. Peneliti kemudian melerai mereka 

dan meminta mereka untuk bersalaman.  

Ketika kerja kelompok, Why dan Ulu sering sekali jalan-jalan. Sikap 

kurang sopan lainnya ditunjukkan oleh Hna yang duduk di atas meja ketika guru 

memberikan penjelasan dan Heg yang justru berdiri di depan pintu ketika peneliti 

meminta mereka untuk bekerja kelompok. Peneliti harus berulang kali menegur 

mereka. Ketika peneliti bersama siswa lain membuat rangkuman dari kegiatan, 

terlihat Kit sedang melamun dengan kedua kakinya dinaikkan di atas kursi. 

Sikap tidak sopan ditunjukkan oleh Anu ketika peneliti bertanya tentang 

manfaat ketika kita memberikan salam. Anu menjawab dengan nada kasar yakni 

“embuh!”. Art juga berkata kurang sopan ketika memberikan kunci motor kepada 

peneliti, katanya “nyoh tak nehi kunci nyo bu”. Cad dan Wiu tampak menegur 

temannya yang mereka anggap tidak memperhatikan. Mereka menegur temannya 

dengan mengucapkan “sssstttttt!”.  

 

4.3.5 Memberikan waktu pada teman lain untuk aktif terlibat dalam 

kegiatan 

Indikator menghargai perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan hasil 

pengamatan selama pelaksanaan pembelajaran. Indikator tersebut adalah 

memberikan waktu pada teman lain untuk aktif terlibat dalam kegiatan. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan memberikan waktu pada teman lain untuk berbicara, 

bertanya, menyampaikan ide, membantu mengerjakan tugas kelompok. Apabila 

ada teman lain yang menjawab atau bertanya tidak langsung menyerobot jawaban 

teman. Indikator tersebut dapat dikatakan menghargai perbedaan karena ketika 

kita memberi kesempatan pada orang lain maka hal yang diharapkan adalah tidak 

memandang siapa dan bagaimana orang yang menyampaikan jawaban, bertanya 

atau menyampaikan ide. Apabila kita tidak memberikan kesempatan pada orang 

lain, maka sikap yang kita tunjukkan adalah sikap egois.  

Hal tersebut ditemukan selama penelitian ini. Berdasarkan catatan 

anekdot, ketika kerja kelompok dalam membuat pohon penghargaan kelompok 

Ano menentukan bagian pohon yang akan digambar dengan gambreng. Setelah itu 
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mereka bergantian dalam menyelesaikan tugas tersebut. Beberapa kelompok juga 

melakukan pembagian tugas kepada temannya. Ketika presentasi Ulu ditunjuk 

untuk membacakan hasil presentasi dan teman yang lain membantu Ulu ketika 

presentasi.  

Pada siklus 2, Mas menyerobot kesempatan Fer untuk menuliskan jawaban 

di papan tulis. Mas menuliskan jawaban di kolom yang seharusnya dijawab oleh 

Fer. Ketika Fer memulai untuk menulis, Mas langsung menuliskan jawabannya 

pada kolom milik Fer. Padahal Mas sudah mendapat jatah untuk menuliskan 

jawaban di kolom lain.  

Selama pembelajaran berlangsung, banyak siswa yang mau memberikan 

kesempatan pada teman lain untuk aktif terlibat dalam kegiatan. Seperti kelompok 

siswa Why, Wiu, Qri, dan Ulu yang tidak berebut ketika mengerjakan kartu 

situasi. Siswa Why membagi kartu dengan cara mengasutnya. Hal tersebut juga 

terjadi di kelompok San, di mana semua anggota kelompoknya mengerjakan 

setiap kartu yang menjadi tugas mereka. Setelah selesai dengan 1 kartu mereka 

menunggu teman yang belum selesai lalu bergantian mengerjakan kartu situasi 

tersebut. Ketika kegiatan menggambar berlangsung, siswa berinisial Iza tidak aktif 

terlibat. Kelompok Bel bersama anggotanya Art, Heg, dan Nin semuanya aktif 

terlibat dan saling membantu.  

Pada siklus 3, hampir semua siswa memberikan waktu pada teman lain 

untuk terlibat dalam kegiatan kelompok. Misalnya ketika membuat slogan. Siswa 

berinisial Bel memberikan saran pada kelompok tentang slogan yang akan dibuat. 

Siswa berinisial Qri juga memberikan saran pada kelompoknya dan Cad bersama 

Hna mendengarkan saran Qri.  

Ketika kelompok Cd membacakan hasil yang telah mereka kerjakan, 

terlihat Ano tidak ikut membacakan. Ano hanya bersandar pada papan tulis 

namun tidak ikut membantu membacakan atau memegangi gambar yang telah 

dibuat. Mungkin saja ia merasa malu atau teman sekelompoknya tidak 

mengajaknya.  

Berdasarkan hasil tersebut, memberikan waktu pada teman lain untuk 

terlibat dapat menjadi suatu indikator dalam menghargai perbedaan. Karena ketika 

siswa memberikan waktu kepada teman lain untuk aktif terlibat, mereka tidak 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



65 

 

membedakan dan mau bersama-sama mengerjakan. Namun masih ada beberapa 

siswa yang belum bisa memberikan waktu pada teman lain. Sehingga peneliti 

menunjuk siswa yang belum pernah menjawab, agar ia juga punya kesempatan 

untuk aktif. 

Peneliti melihat bahwa penerapan modul Living Values memberikan 

dampak positif terhadap perilaku siswa. Siswa terlihat mau mendengakan orang 

lain yang sedang berbicara dengan empatik, mau bekerja sama dengan teman yang 

berbeda agama, tidak membedakan gender ketika kerja kelompok, tahu bahwa 

orang lain berharga, dan mau memberikan waktu pada teman lain untuk aktif 

dalam kegiatan. 

4.4 Pembahasan Data Kuantitatif 

 Berikut ini peneliti paparkan pembahasan tentang peningkatan prestasi 

belajar siswa dari pra siklus hingga siklus 3: 

4.4.1 Pembahasan Prestasi Belajar Berdasarkan Nilai Rata-Rata Gabungan 

 Hasil penelitian dari pra siklus hingga siklus 3 dapat dilihat pada lampiran 

Tabel 4.1. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan dalam penelitian 

ini adalah 75,00. Persentase peningkatan prestasi belajar diperoleh dengan 

mencari hasi  persentase selisih nilai rata-rata dari siklus awal ke siklus 

berikutnya. Hasil peningkatan prestasi belajar berdasarkan  nilai rata-rata 

gabungan dapat dilihat pada grafik berikut ini: 

Grafik 4.1 Peningkatan prestasi belajar berdasarkan nilai rata-rata gabungan dari 

pra siklus hingga siklus 3 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dan grafik 4.1, hasil prestasi belajar jika dilihat dari 

nilai rata-rata gabungan cenderung meningkat dari pra siklus hingga siklus 3. 
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Nilai rata-rata yang diperoleh siswa berdasarkan penilaian gabungan dari aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik pada pra siklus yakni 59,0 meningkat menjadi 

65,9 pada siklus 1. Hasil ini menunjukkan ada peningkatan dari pra siklus ke 

siklus 1 sebesar 11,7% (65,9-59,0). Jumlah siswa yang mencapai KKM (75,0) 

yakni 5 siswa dan 21 siswa belum mencapai KKM.  

Nilai rata-rata yang diperoleh siswa berdasarkan penilaian gabungan dari 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik pada siklus 1 yakni 65,9. Nilai tersebut 

meningkat menjadi 81,3 pada siklus 2. Hasil ini menunjukkan ada peningkatan 

dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 23,27% (81,2-81,3) dengan 19 siswa telah 

mencapai nilai KKM (75,0). Nilai rata-rata gabungan yang diperoleh pada siklus 2 

sudah mencapai KKM. Namun jika melihat nilai rata-rata tiap siswa, masih ada 7 

siswa yang belum mencapai KKM.  

Pada siklus 3, nilai rata-rata yang diperoleh siswa berdasarkan penilaian 

gabungan dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yakni 88,9. Nilai tersebut 

meningkat dari siklus 2 yakni 81,3 menjadi 88,9. Persentase peningkatan yang 

terjadi sebesar 9,43% (88,9-81,3) terhitung 23 siswa telah mencapai KKM (75,0), 

sedangkan 3 siswa belum mencapai KKM.  

4.4.2 Pembahasan Prestasi Belajar Per Aspek  

 Hasil penelitian per aspek dari pra siklus hingga siklus 3 dapat dilihat pada 

lampiran Tabel 4.1. KKM yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 75,00. 

Hasil peningkatan prestasi belajar jika dilihat dari aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik adalah sebagai berikut: 

4.4.2.1 Pembahasan Aspek Kognitif 

 Peningkatan prestasi belajar pada aspek kognitif dapat dilihat pada 

lampiran Tabel 4.1 dan grafik berikut ini: 

Grafik 4.2 Peningkatan prestasi belajar aspek kognitif dari pra siklus- siklus 3 
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Berdasarkan Tabel 4.1 dan grafik 4.2, nilai rata-rata dari aspek kognitif 

selalu mengalami peningkatan. Nilai rata-rata kognitif pada pra siklus sebesar 

52,7 meningkat menjadi 64,1 pada siklus 1. Persentase peningkatan yang terjadi 

sebesar 21,6% (64,1-52,7). Jumlah siswa yang mencapai KKM pada siklus 1 

yakni 2 siswa dan 21 siswa belum mencapai KKM. Peningkatan nilai rata-rata 

kognitif juga terjadi dari siklus 1  dengan nilai rata-rata 64,1 menjadi 73,6 pada 

siklus 2. Nilai rata-rata pada siklus 2 mengalami peningkatan sebesar 14,8% 

(73,6-64,1). Jumlah siswa yang sudah mencapai nilai KKM yakni 15 siswa dan 11 

siswa belum mencapai KKM. Nilai rata-rata pada siklus 2 sebesar 73,6 meningkat 

menjadi 83,6 pada siklus 3. Pada siklus 3 terjadi peningkatan nilai rata-rata 

kognitif sebesar 13,59% (83,6-73,6). Jumlah siswa yang mencapai KKM yakni 18 

siswa dan 8 siswa belum mencapai KKM. 

 

4.4.2.2 Pembahasan Aspek Afektif 

Hasil prestasi belajar siswa pada aspek afektif dapat dilihat pada lampiran 

Tabel 4.1 dan grafik berikut ini: 

Grafik 4.3 Prestasi belajar aspek afektif dari pra siklus hingga siklus 3 
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penurunan tersebut sebesar 11,5% (60,6-68,5). Jumlah siswa yang mencapai 

KKM pada siklus 1 yakni 7 siswa dan 19 siswa belum mencapai KKM. 

Peningkatan terjadi dari siklus 1 ke siklus 2. Nilai rata-rata pada siklus 1 sebesar 

60,6 meningkat menjadi 82,7 dengan 20 siswa sudah mencapai nilai KKM dan 6 

siswa belum mencapai KKM. Persentase peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 
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sebesar 36,51% (82,7-60,6). Nilai rata-rata afektif siklus 3 mengalami 

peningkatan dari siklus sebelumnya. Nilai rata-rata pada siklus 2 sebesar 82,7 

meningkat menjadi 90,9 pada siklus 3. Nilai rata-rata afektif siklus 3 meningkat 

sebesar 9,88% (90,9- 82,7) dengan 25 siswa mencapai KKM dan 1 siswa belum 

mencapai KKM. 

 

4.4.2.3 Pembahasan Aspek Psikomotorik  

Hasil peningkatan prestasi belajar siswa aspek psikomotorik dapat dilihat 

pada lampiran Tabel 4.1 dan grafik berikut ini: 

Grafik 4.4 Peningkatan prestasi belajar aspek psikomotorik dari pra siklus hingga 

siklus 3 

 

Berdasarkan grafik 4.4 nilai rata-rata dari pra siklus hingga siklus 3 

mengalami peningkatan. Nilai rata-rata aspek psikomotorik mengalami 

peningkatan dari pra siklus ke siklus 1. Nilai rata-rata pada pra siklus sebesar 55,8 

meningkat menjadi 73,1 pada siklus 1. Peningkatan yang terjadi sebesar 31,0% 

(73,1-55,8). Jumlah siswa yang mencapai KKM pada siklus 1 yakni 23 siswa dan 

3 siswa belum mencapai KKM. Peningkatan nilai rata-rata psikomotorik juga 

terjadi dari siklus 1 ke siklus 2. Nilai rata-rata pada siklus 1 sebesar 73,1 

meningkat menjadi 87,5 pada siklus 2 dengan persentase peningkatan sebesar 

19,7% (87,5-73,1). Pada siklus 2, semua siswa sudah mencapai nilai KKM. Pada 

siklus 3, nilai rata-rata psikomotorik meningkat dari siklus sebelumnya. Nilai rata-

rata pada siklus 2 sebesar 87,5 meningkat menjadi 92,3 pada siklus 3. Peningkatan 

yang terjadi sebesar 5,49% (92,3-87,5) dengan semua siswa mencapai KKM.  
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4.3.3. Pembahasan Prestasi Belajar Per Aspek dari Setiap Siklus 

Hasil kenaikan prestasi belajar setiap aspek dari pra siklus hingga siklus 3 

dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.1 dan grafik berikut: 

Grafik 4.5 Kenaikan prestasi belajar setiap aspek dari pra siklus hingga siklus 3 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dan grafik 4.5, kenaikan prestasi belajar siswa per 

aspek dari pra siklus ke siklus 1 yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah 

aspek psikomotorik. Persentase kenaikan aspek psikomotorik dari pra siklus ke 

siklus 1 sebesar 31,0% (73,1-55,8). Kenaikan prestasi belajar siswa per aspek dari 

siklus 1 ke siklus 2 yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah aspek afektif. 

Persentase kenaikan tersebut sebesar 36,5% (82,7-60,6). Pada siklus 3, aspek 

kognitif mengalami kenaikan paling tinggi yakni dengan persentase 13,6% (83,6-

73,6).  

Apabila kenaikan prestasi belajar siswa per aspek dilihat secara 

keseluruhan dari pra siklus hingga akhir siklus 3, aspek kognitif mengalami 

kenaikan sebesar 58,6% (83,6-52,7), aspek afektif mengalami kenaikan sebesar 

32,7% (90,9-68,5), dan aspek psikomotorik mengalami kenaikan sebesar 65,4% 

(92,3-55,8). Dari data tersebut terjadi peningkatan pada semua aspek. Hal ini 

karena selama kegiatan siklus 1 hingga siklus 3 peneliti menggunakan metode dan 

media yang berbeda dalam menyampaikan materi tentang menghargai. Kenaikan 

pada semua aspek juga dipengaruhi oleh model pembelajaran yang digunakan 

yakni Contextual Teaching and Learning yang membantu siswa memahami 

materi dengan mengaitkannya pada situasi nyata di sekitar mereka. Berdasarkan 
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uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek psikomotorik mengalami 

peningkatan paling tinggi. 

Berdasarkan data yang didapat, tampak adanya peningkatan prestasi 

belajar dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik di setiap siklus. Maka dapat 

dikatakan bahwa nilai rata-rata siswa kelas III SDN Pakem 4 pada pembelajaran 

tematik selalu meningkat pada semua aspek di setiap siklus melalui penerapan 

modul Living Values. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini, 

peneliti telah berhasil melakukan peningkatan prestasi belajar siswa sesuai dengan 

target yang ditentukan yaitu ketuntasan KKM sebesar 90% dari 26 siswa kelas III. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab sebelumnya telah diulas tentang pendahuluan, kajian pustaka, 

metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5 merupakan bagian 

terakhir skripsi. Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 

5.1 Kesimpulan 

2.1.1 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan modul Living Values pada pembelajaran tematik 

memperbaiki perilaku menghargai siswa kelas III SDN Pakem 4 

Yogyakarta tahun pelajaran 2012/2013. Sebelum dilakukan tindakan, 

siswa jarang mendengarkan teman yang sedang menyampaikan pendapat 

atau berbicara. Siswa mau bekerja sama ketika bersama teman yang 

mereka senangi. Setelah dilakukan tindakan terlihat ada perubahan sikap 

siswa dalam menghargai. Perubahan tersebut terlihat ketika siswa siswa 

mau mendengarkan orang lain dengan empatik, mau menerima teman 

yang berbeda agama dalam kelompok, tidak membedakan gender, tahu 

bahwa orang lain juga berharga, dan mau memberikan waktu pada teman 

lain untuk terlibat secara aktif. Perubahan perilaku yang paling menonjol 

yakni perilaku siswa yang mau mendengarkan orang lain dengan empatik. 

2.1.2 Penerapan modul Living Values pada pembelajaran tematik meningkatkan 

prestasi siswa kelas III SDN Pakem 4 Yogyakarta tahun pelajaran 

2012/2013. Kenaikan nilai rata-rata yang diperoleh siswa berdasarkan 

penilaian gabungan dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik pada pra 

siklus yakni 59,0 meningkat menjadi 65,9 pada siklus 1. Hasil ini 

menunjukkan ada peningkatan dari pra siklus ke siklus 1 sebesar 11,7% 

(65,9-59,0). Kenaikan nilai rata-rata yang diperoleh siswa berdasarkan 

penilaian gabungan dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik pada 

siklus 1 yakni 65,9. Nilai tersebut meningkat menjadi 81,3 pada siklus 2. 

Hasil ini menunjukkan ada peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 

23,27% (81,3-65,9). Kenaikan juga terjadi dari siklus 2 dengan nilai rata-

rata yang diperoleh siswa berdasarkan penilaian gabungan sebesar 81,3 
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menjadi 88,9 pada akhir siklus 3. Persentase peningkatan yang terjadi 

sebesar 9,43% (88,9-81,3). Selain itu dari semua aspek yang dinilai, aspek 

psikomotorik mengalami peningkatan tertinggi yakni dengan persentase 

kenaikan sebesar 65,4% (92,3-55,8). Hal ini karena selama kegiatan siklus 

1 hingga siklus 3 peneliti menggunakan metode dan media yang berbeda 

dalam menyampaikan materi tentang menghargai 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru hendaknya mampu mencoba metode atau cara baru dalam 

mengajarkan sikap hormat pada siswa misalnya melalui penerapan modul 

Living Values. 

 

5.2.2 Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya memberikan perhatian khusus dalam meningkatkan 

sikap hormat siswa terhadap orang lain, selain fokus pada prestasi belajar 

siswa. 

 

5.2.3 Bagi Peneliti Berikutnya 

Penelitian berikutnya hendaknya mampu menerapkan modul Living 

Values dalam upaya meningkatkan prestasi belajar dan perilaku hormat 

lainnya. 
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SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK 

SDN PAKEM 4 

TEMA: PENGHARGAAN 

Mata Pelajaran : PKn dan Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : III/Genap 

Standar Kompetensi : 

      PKn 

4.  Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

    Bahasa Indonesia 

    Mendengarkan 

    5.Memahami cerita dan teks drama anak yang dilisankan 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Belajar 
Indikator  Pencapaian 

Kompetensi   
Penilaian 

Alokasi  

Waktu  
Media/Sumber 

PKn 

4.1  Mengenal 

kekhasan bangsa 

Indonesia, seperti 

kebhinekaan, 

kekayaan alam, 

keramahtamahan 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bahasa Indonesia 

5.1  Memberikan 

tanggapan 

sederhana tentang 

cerita pengalaman 

Kekhasan 

Bangsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Memberikan 

tanggapan 

Siklus 1 

- Tanya jawab tentang macam-

macam agama yang ada di 

sekitar mereka. 

- Siswa memberikan contoh 

perbedaan agama dan warna 

kulit yang ada di kelas. 

- Siswa mendengarkan cerita 

tentang “Lily Si Hitam” yang 

didongengkan guru. 

- Siswa menemukan hal-hal yang 
harus dilakukan terhadap 

keanekaragaman (menghargai, 

tidak membeda-bedakan) 

- Siswa membentuk kelompok 

diskusi yang terdiri dari 4-5 

siswa 

- Siswa memberikan tanggapan 

secara lisan dari cerita yang telah 

didengarnya. 

Siklus 1 

Kognitif 

PKn 

1. Menyebutkan contoh 

macam agama dan warna 

kulit yang ada di kelas. 

2. Menemukan contoh 

perilaku yang menghargai 

perbedaan agama dan 

warna kulit dalam cerita.  

3. Menemukan tokoh yang 
berperilaku menghargai 

perbedaan agama dan 

warna kulit. 

Bahasa Indonesia 

1. Memberikan komentar 

dari cerita tentang 

perbedaan yang 

didengar. 

2. Mengkomunikasikan 

Tes  

Non tes 

 

4 x 30 

menit 
Media 

- Gambar untuk 

mendongen 

- Cerita anak 

- Gambar pohon 

perbedaan diri 

 

Sumber: 

- Slamet.2008. 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 
3: SD/MI Kelas III. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

- Sulistyaningsih, 

Mei.2007. Bahasa 

Indonesia 3: untuk 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Belajar 
Indikator  Pencapaian 

Kompetensi   
Penilaian 

Alokasi  

Waktu  
Media/Sumber 

teman yang 

didengarnya 

 

- Siswa secara berkelompok 

menjawab pertanyaan yang 

dibacakan guru berdasarkan 

cerita yang telah didengar pada 

lembar kerja siswa. 

- Siswa membuat sebuah gambar 
pohon “Perbedaan Diri” yang 

berkaitan dengan keunikan yang 

mereka miliki. 

- Siswa mengkomunikasikan 

secara visual gambar yang 

mereka buat dalam kelompok 

besar. 

- Siswa merefleksikan pelajaran 

hari ini: semua orang memiliki 

perbedaan. Bila kita menghargai 

orang lain, orang lainpun akan 
menghargai kita. 

- Guru memberi penegasan dari 

hal yang dilakukan siswa sudah 

benar atau belum. 

secara verbal gambar 

perbedaan diri yang 

dibuat. 

Afektif 

1. Menerima perbedaan 

agama dan warna kulit 
yang ada di kelas secara 

ikhlas.  

2. Mendukung tokoh yang 

menghargai perbedaan 

agama dan warna kulit 

tanpa paksaan. 

  

Psikomotorik 

Menggambar pohon 

perbedaan diri  dengan 

menggabungkan ide-ide dari 
teman. 

 

 

 

 

Sekolah Dasar & 

Madrasah 

Ibtidaiyah kelas III. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 
Pendidikan 

Nasional. 

- Tillman, 

Diane.2004. Living 

Values Activities 

for Children Ages 

8-14. Jakarta : PT 

Gramedia 

Widyasarana 

Indonesia. 

PKn 

4.1  Mengenal 

kekhasan bangsa 

Indonesia, seperti 

kebhinekaan, 

kekayaan alam, 

keramahtamahan 

 

 

 

 

Kekhasan 

Bangsa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Siklus 2 

- Melakukan tanya jawab tentang 

macam-macam agama yang ada 

di sekitar mereka. 

- Memberikan contoh perbedaan 

agama dan warna kulit yang ada 

di kelas. 

- Menyebutkan keragaman dan 
kekayaan yang ada di Indonesia. 

- Menjelaskan cara-cara menjaga 

kelestarian keragaman dan 

Siklus 2 

Kognitif 

PKn 

1. Menyebutkan contoh 

macam agama dan 

warna kulit yang ada di 

kelas. 

2. Menemukan contoh 
perilaku yang 

menghargai perbedaan 

agama dan warna kulit 

Tes 

Non tes 

4x30 

menit 
Media: 

Kartu-kartu situasi 

Sumber: 

- Slamet.2008. 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 3 

: SD/MI Kelas III. 

Jakarta: Pusat 
Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Belajar 
Indikator  Pencapaian 

Kompetensi   
Penilaian 

Alokasi  

Waktu  
Media/Sumber 

 

 

 

 

 

Bahasa Indonesia 
5.1  Memberikan 

tanggapan 

sederhana tentang 

cerita pengalaman 

teman yang 

didengarnya 

 

 

 

 

 

 

 
Memberikan 

tanggapan 

kekayaan yang ada di Indonesia. 

- Mendiskusikan cara-cara untuk 

menunjukkan penghargaan 

terhadap orang dewasa, 

lingkungan, benda-benda sekitar, 

atau hal-hal lainnya. 
- Siswa bermain dengan kartu 

situasi dalam kelompok. Setiap 

siswa mendapatkan kartu situasi. 

Siswa menjawab setiap 

pertanyaan dari kartu yang 

didapat. Setelah selesai 

menjawab, siswa memutar kartu 

situasi secara bergilir. Setelah 

selesai semua, siswa dapat 

mendiskusikan hasil jawabannya 

dengan teman sekelompoknya. 
- Setiap kelompok membacakan 

hasil jawaban dari diskusi. 

- Siswa membuat sebuah gambar 

dari hasil eksplorasi tentang cara 

menunjukkan penghargaan 

terhadap orang dewasa, 

lingkungan, benda-benda sekitar, 

atau hal-hal lainnya.  

- Siswa menceritakan gambar 

yang telah dibuat di depan kelas. 

 

dalam cerita.  

3. Menemukan tokoh yang 

berperilaku menghargai 

perbedaan agama dan 

warna kulit. 

Bahasa Indonesia 
1. Memberikan komentar 

dari cerita tentang 

perbedaan yang 

didengar. 

2. Mengkomunikasikan 

secara verbal gambar 

tentang cara 

menunjukkan 

penghargaan. 

Afektif 

1. Menerima perbedaan 
agama dan warna kulit 

yang ada di kelas secara 

ikhlas.  

2. Mendukung tokoh yang 

menghargai perbedaan 

agama dan warna kulit 

tanpa paksaan. 

Psikomotorik 

Menggambar poster tentang 

cara untuk menunjukkan 

penghargaan berdasarkan 

ide-ide dari teman. 

Nasional 

- Sunarso.2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

3: untuk SD dan 

MI Kelas III. 

Jakarta: Pusat 
Perbukuan,Departe

men Pendidikan 

Nasional. 

- Sulistyaningsih, 

Mei.2007. Bahasa 

Indonesia 3: untuk 

Sekolah Dasar & 

Madrasah 

Ibtidaiyah kelas III. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 
Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

- Tillman, Diane. 

2004. Living 

Values Activities 

for Children Ages 

8-14. Jakarta : PT 

Gramedia 

Widyasarana 

Indonesia. 

PKn 
4.1  Mengenal 

kekhasan bangsa 

Indonesia, seperti 

Kekhasan 
Bangsa 

 

 

Siklus 3 
- Siswa dan guru melakukan tanya 

jawab tentang macam-macam 

suku yang ada di sekitar mereka. 

Siklus 3 

Kognitif 

PKn 

1. Menyebutkan contoh 

- Tes  
- Non tes 

4x30 
menit 

Media: 
- Cerita 

”Kebakaran di 

Hutan” 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Belajar 
Indikator  Pencapaian 

Kompetensi   
Penilaian 

Alokasi  

Waktu  
Media/Sumber 

kebhinekaan, 

kekayaan alam, 

keramahtamahan 

 

 

 
 

 

 

Bahasa Indonesia 

5.1  Memberikan 

tanggapan 

sederhana tentang 

cerita pengalaman 

teman yang 

didengarnya 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Memberikan 

tanggapan 

- Siswa memberikan contoh 

perbedaan suku dan budaya yang 

ada di sekitar. 

- Siswa membaca “Apa kabar” 

dalam 13 bahasa daerah.  

- Siswa mempraktekkan salam 
dalam bahasa daerah secara 

berpasangan. 

- Siswa membentuk kelompok 

diskusi yang terdiri dari 4-5 

siswa.  

- Siswa di dalam kelompok 

mendengarkan sebuah kisah 

“Kebakaran di Hutan” yang 

berisi tentang suatu tindakan 

yang membuat perbedaan. 

- Siswa memberikan komentar 
dari cerita yang telah didengar. 

- Siswa membuat sebuah slogan 

yang bercerita bahwa apa yang 

kita lakukan dapat membuat 

suatu perubahan.  

- Siswa menceritakan slogan yang 

telah dibuat di depan kelas. 

 

macam suku bangsa yang 

ada di sekitar. 

2. Menemukan contoh 

perilaku yang membuat 

perbedaan dalam cerita.  

3. Menemukan tokoh yang 
berperilaku membuat 

perbedaan dalam cerita. 

Bahasa Indonesia 

1. Memberikan komentar 

dari cerita tentang 

perbedaan yang didengar. 

2. Mengkomunikasikan 

secara verbal slogan 

tentang membuat 

perbedaan. 

Afektif 
1. Menerima perbedaan suku 

yang ada di kelas secara 

ikhlas.  

2. Mendukung tokoh yang 

membuat perbedaan tanpa 

paksaan. 

Psikomotorik 

Menggambar slogan tentang 

cara untuk membuat 

perbedaan berdasarkan ide-

ide dari teman. 

- Slogan  

- Teks salam 

budaya 

Sumber: 

- Slamet.2008. 

Pendidikan 
Kewarganegaraan 3 

: SD/MI Kelas III. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

- Sunarso.2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

3: untuk SD dan 

MI Kelas III. 
Jakarta: Pusat 

Perbukuan,Departe

men Pendidikan 

Nasional. 

- Sulistyaningsih, 

Mei.2007. Bahasa 

Indonesia 3: untuk 

Sekolah Dasar & 

Madrasah 

Ibtidaiyah kelas III. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 
Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

- Tillman, Diane. 

2004. Living 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Belajar 
Indikator  Pencapaian 

Kompetensi   
Penilaian 

Alokasi  

Waktu  
Media/Sumber 

Values Activities 

for Children Ages 

8-14. Jakarta : PT 

Gramedia 

Widyasarana 

Indonesia. 

 Yogyakarta, 25 Maret 2013 

      

                  Guru Kelas           Peneliti 

                  
      Ikhtiyarni, A.Ma.Pd.        M.A.Paskalia R 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

Nama sekolah      : SDN Pakem 4 

Mata Pelajaran : PKN, Bahasa Indonesia 

Materi Pokok/Tema : Penghargaan 

Kelas /semester : III/2 

Alokasi waktu  : 4 x 30 menit 

Siklus   : 1 

 

1. Standar Kompetensi 

PKn 

4.  Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

Bahasa Indonesia 

Mendengarkan 

5.  Memahami cerita dan teks drama anak yang dilisankan 

2. Kompetensi Dasar 

PKn 

4.1  Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, 

kekayaan alam, keramahtamahan 

Bahasa Indonesia 

5.1  Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita pengalaman 

teman yang didengarnya 

3. Indikator 

Kognitif 

PKn 

3.1.1 Menyebutkan contoh macam agama dan warna kulit yang ada di 

kelas. 

3.1.2 Menemukan contoh perilaku yang menghargai perbedaan agama dan 

warna kulit dalam cerita.  

3.1.3 Menemukan tokoh yang berperilaku menghargai perbedaan agama 

dan warna kulit. 

Bahasa Indonesia 

3.1.4 Memberikan komentar dari cerita tentang perbedaan yang didengar. 

3.1.5 Mengkomunikasikan secara verbal gambar perbedaan diri yang 

dibuat. 

Afektif 

3.1.6 Menerima perbedaan agama dan warna kulit yang ada di kelas secara 

ikhlas.  

3.1.7 Mendukung tokoh yang menghargai perbedaan agama dan warna 

kulit tanpa paksaan. 

Psikomotorik 

Menggambar pohon perbedaan diri  dengan menggabungkan ide-ide dari 

teman. 

 

4. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

PKn 

4.1.1 Siswa menyebutkan 2 contoh macam agama dan warna kulit yang 

ada di kelas melalui tanya jawab. 
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4.1.2 Siswa menemukan 1 contoh perilaku yang menghargai perbedaan 

agama dan warna kulit dalam cerita melalui diskusi.  

4.1.3 Siswa menemukan 1 tokoh yang berperilaku menghargai 

perbedaan agama dan warna kulit dengan tanya jawab. 

Bahasa Indonesia 

4.1.4 Siswa memberikan 1 komentar dari cerita tentang perbedaan yang 

didengar secara lisan. 

4.1.5 Siswa mengkomunikasikan secara verbal 1 gambar perbedaan diri 

dengan kalimat yang jelas. 

Afektif 

4.1.6 Siswa menerima perbedaan agama dan budaya yang ada di kelas 

secara ikhlas.  

4.1.7 Siswa mendukung 1 tokoh yang menghargai perbedaan agama dan 

warna kulit tanpa suatu paksaan. 

Psikomotorik 

 Siswa menggambar pohon perbedaan diri  dengan menggabungkan ide-ide 

dari teman. 

5. Nilai Kemanusiaan 

Menghargai perbedaan 

6. Materi Pembelajaran 

PKn   : Kekhasan Bangsa 

Bahasa Indonesia : Memberikan tanggapan   

7. Metode Pembelajaran 

Model    : Contextual Teaching Learning 

Metode  : Diskusi kelompok, tanya jawab, mendongeng, 

menggambar 

8. Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Alokasi waktu 

1 Kegiatan Awal 
a. Salam pembuka dan doa 

b. Guru menyampaikan aturan selama pelajaran 

1) Jika ingin bertanya atau menjawab harus 
mengangkat tangan 

2) Jika ingin keluar kelas harus ijin dahulu. 

c. Siswa menyanyikan lagu “kawan mari kita terbuka” 

“Kawan mari kita terbuka, dengan teman yang beda 
suku agama 2x  

Islam Allahuakbar, Hindu Santi-santi, Kristen 

Alleluya 
Islam Allahuakbar, Hindu Santi-santi, Budha Ohm 

Swasiastu” 

d. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang 
disampaikan oleh guru. 

5 menit 

2 Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang 
macam-macam agama yang ada di sekitar mereka. 

b. Siswa memberikan contoh perbedaan agama dan 

warna kulit yang ada di kelas. 
c. Siswa mendengarkan cerita tentang “Lily Si Hitam” 

105 
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No Kegiatan Alokasi waktu 

yang didongengkan guru. 

d. Siswa mengkaitkan cerita tersebut dengan 

kekhasan/keanekaragaman bangsa. Keanekaragaman 
dapat dilihat dari agama, suku, warna kulit, budaya.  

e. Siswa menemukan hal-hal yang harus dilakukan 

terhadap keanekaragaman (menghargai, tidak 
membeda-bedakan) 

Elaborasi 

a. Siswa membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 

4-5 siswa 
b. Siswa memberikan tanggapan secara lisan dari cerita 

yang telah didengarnya. 

c. Siswa secara berkelompok menjawab pertanyaan 
yang dibacakan guru berdasarkan cerita yang telah 

didengar pada lembar kerja siswa. 

d. Siswa menyimpulkan bersama hasil eksplorasi siswa 

tentang keanekaragaman.  
e. Siswa menerapakan hasil eskplorasi untuk membuat 

sebuah gambar pohon “Perbedaan Diri” yang 

berkaitan dengan keunikan yang mereka miliki. 
f. Siswa menuliskan hobi di bagian akar pohon, agama 

di bagian batang, hal-hal baik yang sudah mereka 

lakukan di bagian ranting, kesuksesannya di bagian 
daun. 

g. Siswa mengkomunikasikan secara visual gambar 

yang mereka buat dalam kelompok besar. 

Konfirmasi 
a. Siswa merefleksikan pelajaran hari ini: semua orang 

memiliki perbedaan. Bila kita menghargai orang lain, 

orang lainpun akan menghargai kita. 
b. Guru memberi penegasan dari hal yang dilakukan 

siswa sudah benar atau belum. 

3 Kegiatan Akhir 

a. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
b. Doa penutup dan salam 

15 menit 

 

9. Media dan sumber belajar 

Media belajar: 

a. Gambar untuk mendongeng 

b. Cerita anak 

c. Gambar pohon perbedaan diri 

Sumber Belajar: 

Slamet. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 3 : SD/MI Kelas III. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 

Sulistyaningsih, Mei. 2007. Bahasa Indonesia 3: untuk Sekolah Dasar & 

Madrasah Ibtidaiyah kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Tillman, Diane. 2004. Living Values Activities for Children Ages 8-14. 

Jakarta : PT Gramedia Widyasarana Indonesia. 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



83 

 

 

10. Penilaian  

a. Kognitif  

Tes tertulis  

Rubrik Penilaian Lisan  

b. Afektif  

Rubrik Penilaian Sikap  

c. Psikomotorik 

Skala nilai 

 

                                            Yogyakarta, 30 Maret 2013 

 

Mengesahkan 

 
 

 

 Mengetahui 

 Guru Kelas III      Peneliti 

 

         
Ikhtiyarni, A.Ma.Pd.                M.A.Paskalia R 

NIP. 19610410 198304 2 003           NIM. 091134052 

 

 

 

 

 

Ikhtiyarni, A.Ma.Pd.                M.A.Paskalia R 

NIP. 19610410 198304 2 003           NIM. 091134052 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

Nama sekolah      : SDN Pakem 4 

Mata Pelajaran  : PKN, Bahasa Indonesia 

Materi Pokok/Tema : Kekhasan Bangsa/Penghargaan 

Kelas /semester : III/2 

Alokasi waktu   : 4x30 menit 

Siklus   : 2 

 

1. Standar Kompetensi 

PKn 

4.  Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

Bahasa Indonesia 

Mendengarkan 

5.  Memahami cerita dan teks drama anak yang dilisankan 

2. Kompetensi Dasar 

PKn 

4.1  Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, 

kekayaan alam, keramahtamahan 

Bahasa Indonesia 

5.1  Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita pengalaman 

teman yang didengarnya 

3. Indikator 

Kognitif 

PKn 

3.1.1 Menyebutkan contoh macam agama dan warna kulit yang ada di 

kelas. 

3.1.2 Menemukan contoh perilaku yang menghargai perbedaan agama 

dan warna kulit dalam cerita.  

3.1.3 Menemukan tokoh yang berperilaku menghargai perbedaan agama 

dan warna kulit. 

Bahasa Indonesia 

3.1.4 Memberikan komentar dari cerita tentang perbedaan yang 

didengar. 

3.1.5 Mengkomunikasikan secara verbal gambar tentang cara 

menunjukkan penghargaan. 

Afektif 

3.1.6 Menerima perbedaan agama dan warna kulit yang ada di kelas 

secara ikhlas.  

3.1.7 Mendukung tokoh yang menghargai perbedaan agama dan warna 

kulit tanpa paksaan. 

Psikomotorik 

Menggambar poster tentang cara untuk menunjukkan penghargaan 

berdasarkan ide-ide dari teman. 
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4. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

PKn 

4.1.1 Siswa menyebutkan 2 contoh macam agama dan warna kulit yang 

ada di kelas melalui tanya jawab. 

4.1.2 Siswa menemukan 1 contoh perilaku yang menghargai perbedaan 

agama dan warna kulit dalam cerita melalui diskusi.  

4.1.3 Siswa menemukan 1 tokoh yang berperilaku menghargai 

perbedaan agama dan warna kulit dengan tanya jawab. 

Bahasa Indonesia 

4.1.4 Siswa memberikan 1 komentar dari cerita tentang perbedaan yang 

didengar secara lisan. 

4.1.5 Siswa mengkomunikasikan secara verbal 1 gambar tentang cara 

menunjukkan penghargaan. dengan kalimat yang jelas. 

Afektif 

4.1.6 Siswa menerima perbedaan agama dan budaya yang ada di kelas 

secara ikhlas.  

4.1.7 Siswa mendukung 1 tokoh yang menghargai perbedaan agama dan 

warna kulit tanpa suatu paksaan. 

Psikomotorik 

Siswa Menggambar poster tentang cara untuk menunjukkan penghargaan 

berdasarkan ide-ide dari teman melalui kerja kelompok. 

 

5. Nilai Kemanusiaan 

Menghargai perbedaan 

 

6. Materi Pembelajaran 

PKn   : Kekhasan bangsa 

Bahasa Indonesia : Memberikan tanggapan   

7. Metode Pembelajaran 

Model    : Contextual Teaching and Learning 

Metode  : Diskusi kelompok, tanya jawab, menggambar 

8. Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Alokasi waktu 

1 Kegiatan Awal 
a. Salam pembuka dan doa 

b. Guru menyampaikan aturan selama pelajaran 

1) Jika ingin bertanya atau menjawab harus 
mengangkat tangan 

2) Jika ingin keluar kelas harus ijin dahulu. 

c. Siswa menyanyikan lagu “kawan mari kita 

terbuka” 
“Kawan mari kita terbuka, dengan teman yang 

beda suku agama 2x 

Islam Allah huakbar, Hindu Santi-santi, Kristen 
Alleluya 

Islam Allah huakbar, Hindu Santi-santi, Budha 

Ohm Swasiastu” 
d. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang 

5 menit 
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No Kegiatan Alokasi waktu 

disampaikan oleh guru. 

2 Kegiatan Inti 

Eksplorasi 
a. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang 

macam-macam agama yang ada di sekitar mereka. 

b. Siswa memberikan contoh perbedaan agama dan 

warna kulit yang ada di kelas. 
c. Siswa menyebutkan keragaman dan kekayaan yang 

ada di Indonesia. 

d. Siswa menjelaskan cara-cara menjaga kelestarian 
keragaman dan kekayaan yang ada di Indonesia. 

e. Siswa mendiskusikan cara-cara untuk menunjukkan 

penghargaan terhadap orang dewasa, lingkungan, 
benda-benda sekitar, atau hal-hal lainnya. 

Elaborasi 

a. Siswa membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 

4-5 siswa.  
b. Siswa menyimpulkan bersama hasil eksplorasi siswa 

tentang cara-cara menunjukkan penghargaan.  

c. Siswa bermain dengan kartu situasi dalam kelompok. 
Setiap siswa mendapatkan kartu situasi. Siswa 

menjawab setiap pertanyaan dari kartu yang didapat. 

Setelah selesai menjawab, siswa memutar kartu 

situasi secara bergilir. Setelah selesai semua, siswa 
dapat mendiskusikan hasil jawabannya dengan teman 

sekelompoknya. 

d. Setiap kelompok membacakan hasil jawaban dari 
diskusi. 

e. Siswa membuat sebuah gambar dari hasil eksplorasi 

tentang cara menunjukkan penghargaan terhadap 
orang dewasa, lingkungan, benda-benda sekitar, atau 

hal-hal lainnya.  

f. Siswa menceritakan gambar yang telah dibuat di 

depan kelas. 

Konfirmasi 

a. Siswa merefleksikan pelajaran hari ini: bagaimana 

cara kita untuk menunjukkan penghargaan terhadap 
orang dewasa, lingkungan, benda-benda sekitar? 

b. Guru memberi penegasan dari hal yang dilakukan 

siswa sudah benar atau belum. 

105 menit 

3 Kegiatan Akhir 
a. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

b. Doa penutup dan salam 

10 menit 

9. Media dan sumber belajar 

Media belajar: 

Kartu-kartu situasi 

Sumber Belajar: 

Slamet. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 3 : SD/MI Kelas III. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 
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Sulistyaningsih, Mei. 2007. Bahasa Indonesia 3: untuk Sekolah Dasar & 

Madrasah Ibtidaiyah kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Sunarso. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 3: untuk SD dan MI Kelas III. 

Jakarta: Pusat Perbukuan,Departemen Pendidikan Nasional. 

Tillman, Diane. 2004. Living Values Activities for Children Ages 8-14. 

Jakarta : PT Gramedia Widyasarana Indonesia. 

. 

10. Penilaian  

a. Kognitif  

Tes tertulis  

Rubrik Penilaian Lisan  

b. Afektif  

Rubrik Penilaian Sikap  

c. Psikomotorik 

Skala nilai 

 

                                                Yogyakarta, 19 April 2013 

 

 

Mengesahkan 

 
 

 

 Mengetahui 

 Guru Kelas III      Peneliti 

 

         
Ikhtiyarni, A.Ma.Pd.                M.A.Paskalia R 

NIP. 19610410 198304 2 003           NIM. 091134052 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

Nama sekolah      : SDN Pakem 4 

Mata Pelajaran  : PKN, Bahasa Indonesia 

Materi Pokok/Tema : Kekhasan Bangsa/Penghargaan 

Kelas /semester : III/2 

Alokasi waktu   : 4x30 menit 

Siklus    : 3 

 

1. Standar Kompetensi 

PKn 

4.  Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

Bahasa Indonesia 

Mendengarkan 

5.  Memahami cerita dan teks drama anak yang dilisankan 

2. Kompetensi Dasar 

PKn 

4.1  Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, 

kekayaan alam, keramahtamahan 

Bahasa Indonesia 

5.1  Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita pengalaman 

teman yang didengarnya 

3. Indikator 

Kognitif 

PKn 

3.1.1 Menyebutkan contoh macam suku bangsa yang ada di sekitar. 

3.1.2 Menemukan contoh perilaku yang membuat perbedaan dalam 

cerita.  

3.1.3 Menemukan tokoh yang berperilaku membuat perbedaan dalam 

cerita. 

Bahasa Indonesia 

3.1.4 Memberikan komentar dari cerita tentang perbedaan yang didengar. 

3.1.5 Mengkomunikasikan secara verbal slogan tentang membuat 

perbedaan. 

Afektif 

3.1.6 Menerima perbedaan suku yang ada di kelas secara ikhlas.  

3.1.7 Mendukung tokoh yang membuat perbedaan tanpa paksaan. 

 

Psikomotorik 

Menggambar slogan tentang cara untuk membuat perbedaan berdasarkan 

ide-ide dari teman. 

 

4. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

PKn 

4.1.1 Siswa menyebutkan 2 contoh macam suku bangsa yang ada di 

sekitar melalui tanya jawab. 

4.1.2 Siswa menemukan 1 contoh perilaku yang membuat perbedaan 

dalam cerita melalui diskusi.  
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4.1.3 Siswa menemukan 1 tokoh yang berperilaku membuat perbedaan 

dengan tanya jawab. 

Bahasa Indonesia 

4.1.4 Siswa memberikan 1 komentar dari cerita tentang membuat 

perbedaan yang didengar secara lisan. 

4.1.5 Siswa mengkomunikasikan secara verbal 1 slogan tentang cara 

membuat perbedaan dengan kalimat yang jelas. 

Afektif 

4.1.6 Siswa menerima perbedaan suku yang ada di kelas secara ikhlas.  

4.1.7 Siswa mendukung 1 tokoh yang membuat perbedaan tanpa suatu 

paksaan. 

Psikomotorik 

Siswa menggambar 1 slogan tentang cara untuk membuat perbedaan 

berdasarkan ide-ide dari teman melalui kerja kelompok. 

 

5. Nilai Kemanusiaan 

Menghargai perbedaan 

6. Materi Pembelajaran 

PKn   : Kekhasan bangsa 

Bahasa Indonesia : Memberikan tanggapan   

7. Metode Pembelajaran 

Model    : Contextual Teaching and Learning 

Metode   : Diskusi kelompok, tanya jawab, menggambar 

 

8. Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Alokasi waktu 

1 Kegiatan Awal 
a. Salam pembuka dan doa 

b. Guru menyampaikan aturan selama pelajaran 

1) Jika ingin bertanya atau menjawab harus 
mengangkat tangan 

2) Jika ingin keluar kelas harus ijin dahulu. 

c. Siswa menyanyikan lagu “Dari Sabang sampai 

Merauke” 
“Dari Sabang sampai Merauke 

Berjajar pulau-pulau 

Sambung-menyambung menjadi satu 
Itulah Indonesia 

Indonesia Tanah Airku 

Aku berjanji padamu 
Menjunjung tanah airku 

Tanah airku Indonesia” 

d. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

5 menit 

2 Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang 
macam-macam suku yang ada di sekitar mereka. 

b. Siswa memberikan contoh perbedaan suku dan 

budaya yang ada di sekitar. 

105 menit 
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No Kegiatan Alokasi waktu 

c. Siswa membaca “Apa kabar” dalam 13 bahasa 

daerah.  

d. Siswa mempraktekkan salam dalam bahasa daerah 
secara berpasangan. 

e. Siswa menjelaskan manfaat dari memberikan 

salam pada orang lain. 

Elaborasi 

a. Siswa membentuk kelompok diskusi yang terdiri 

dari 4-5 siswa.  

b. Siswa menyimpulkan bersama hasil eksplorasi 
siswa tentang salam budaya. Salam dapat 

menunjukkan penghargaan kita terhadap orang 

atau suku lain.  
c. Guru memberikan refleksi : bagian dari 

menghargai adalah tahu bahwa kita dapat 

membuat suatu perubahan. 

d. Siswa di dalam kelompok mendengarkan sebuah 
kisah “Kebakaran di Hutan” yang berisi tentang 

suatu tindakan yang membuat perbedaan. 

e. Siswa memberikan komentar dari cerita yang telah 
didengar. 

f. Siswa menceritakan hal-hal lain yang dapat 

membuat suatu perubahan di sekitar mereka. 
g. Siswa membuat sebuah slogan yang bercerita 

bahwa apa yang kita lakukan dapat membuat suatu 

perubahan.  

h. Siswa menceritakan slogan yang telah dibuat di 
depan kelas. 

Konfirmasi 

a. Siswa merefleksikan pelajaran hari ini: hal-hal 
baik yang kita lakukan meskipun itu sederhana, 

dapat membuat suatu perubahan. 

b. Guru memberi penegasan dari hal yang dilakukan 
siswa sudah benar atau belum. 

3 Kegiatan Akhir 

a. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

b. Doa penutup dan salam 

10 menit 

9. Media dan sumber belajar 

Media belajar: 

Cerita ”Kebakaran di Hutan” 

Slogan  

Daftar salam budaya 

Sumber Belajar: 

Slamet. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 3 : SD/MI Kelas III. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 

Sulistyaningsih, Mei. 2007. Bahasa Indonesia 3: untuk Sekolah Dasar & 

Madrasah Ibtidaiyah kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Sunarso. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 3: untuk SD dan MI Kelas III. 

Jakarta: Pusat Perbukuan,Departemen Pendidikan Nasional. 
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Tillman, Diane. 2004. Living Values Activities for Children Ages 8-14. 

Jakarta : PT Gramedia Widyasarana Indonesia. 

 

10. Penilaian  

a. Kognitif  

Tes tertulis  

Rubrik Penilaian Lisan  

b. Afektif  

Rubrik Penilaian Sikap  

c. Psikomotorik 

Skala nilai 

 

 

    Yogyakarta, 25 April 2013 

 

 

Mengesahkan 

 
 

 

 Mengetahui 

 Guru Kelas III      Peneliti 

 

         
Ikhtiyarni, A.Ma.Pd.                M.A.Paskalia R 

NIP. 19610410 198304 2 003           NIM. 091134052 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) Siklus 1 

 

A. Materi Ajar  

Kekhasan Bangsa Indonesia 

1. Kebhinekaan 

Wilayah negara Indonesia sangat luas, yaitu dari Sabang di Pulau Sumatera 

sampai Merauke di Pulau Papua. Masyarakat yang mendiami pulau besar dan 

kecil memiliki keanekaragaman bangsa dan budaya. Bentuk keanekaragaman 

masyarakat Indonesia dapat dilihat dari perbedaaan rumah adat, pakaian, lagu 

daerah, dan sebagainya. Meskipun memiliki perbedaan, bangsa Indonesia dapat 

hidup berdampingan. Mereka hidup dengan aman dan damai. Bangsa Indonesia 

hidup dalam keanekaragaman tetapi, mengutamakan persatuan. Ini sesuai dengan 

semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Artinya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap 

satu. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang beragam. Setiap suku bangsa 

mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda.  

Kebhinnekaan suku bangsa Indonesia merupakan modal dalam membangun 

negara. Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam dapat dirasakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Adat istiadat yang kaya dan beragam sangat menakjubkan 

bangsa-bangsa di dunia. Misalnya, upacara pembakaran mayat di Pulau Bali yang 

disebut Ngaben. Di Desa Trunyan, Bali, jenazah hanya diletakkan di atas tanah, 

tidak dikubur dan tidak dibakar yang disebut “ngutang mayit.” Di Yogyakarta dan 

Surakarta ada upacara Sekaten. Sekaten merupakan upacara adat untuk 

menyambut datangnya bulan Maulud. Upacara Kesodo di Gunung Bromo, Jawa 

Timur berupa memberikan sesajen di kawasan gunung.   

Adat-istiadat sangat erat hubungannya dengan suatu agama dan kepercayaan yang 

dianut. Masyarakat Indonesia selain memeluk agama, sebagian mengenal adanya 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap agama memiliki tempat 

beribadah yang berbeda. Umat Hindu beribadah di pura. Umat Buddha beribadah 

di vihara. Umat Kristen Katolik dan Kristen Protestan beribadah di gereja. Umat 

Islam beribadah di masjid. Meskipun masyarakat Indonesia memeluk agama yang 

berbeda, mereka dapat hidup rukun berdampingan dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). 

 

2. Kekayaan alam 

Negara Indonesia terkenal dengan tanahnya yang subur. Alamnya 

menyimpan berbagai kekayaan alam. Di daratan dan lautan terdapat sumber daya 

alam yang melimpah. Sebagai bangsa Indonesia sepantasnya kita bersyukur atas 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan alam semesta ini untuk mencukupi 

kebutuhan manusia. Tujuannya agar manusia sejahtera. 

Wilayah Indonesia juga banyak terdapat dataran tinggi, udaranya sejuk, 

segar, dan bersih. Dataran tinggi selain untuk perkebunan juga untuk pariwisata. 

Hasil perkebunan di dataran tinggi, misalnya teh, kopi, sayur-sayuran, dan buah-

buahan. Daerah dataran tinggi antara lain Dieng di Jawa Tengah, Puncak di Jawa 

Barat, Batu Malang di Jawa Timur. Pernahkah kalian pergi wisata ke daerah 

dataran tinggi dan pegunungan? Suatu saat kalian perlu mencobanya! Hasil 

kekayaan alam di Indonesia selain untuk kebutuhan bangsa Indonesia sendiri, juga 

dijual ke luar negeri. Meskipun wilayah Indonesia alamnya kaya dan subur, bukan 

berarti kita boleh bermalas-malasan. 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



93 

 

 

3. Keramahtamahan 

Keramahtamahan merupakan perilaku yang harus dikembangkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Keramahtamahan dapat menjalin hubungan kekeluargaan. 

Orang yang ramah sangat dikenal dan sangat disenangi oleh masyarakat 

sekitarnya. 

 

4. Ringkasan Cerita “Lily Si Hitam” 

Pada suatu hari tinggallah sebuah keluarga di daerah Pakem. Keluarga 

tersebut berasal dari Ambon. Keluarga tersebut memiliki 3 anak, salah satunya 

bernama Lily. Lily beragama Katolik. Lily memiliki tubuh yang paling pendek di 

antara yang lain. Ia juga memiliki warna kulit yang sangat hitam dan rambutnya 

keriting seperti mie. Lily bersekolah di  SD Pakem 5 dan ia kelas 3. Lily sering 

dikucilkan oleh teman-temannya di sekolah. Teman-temannya ada yang beragama 

Kristen dan Islam. Di sekolah, ia tidak boleh ikut dalam permainan dengan teman-

temannya. Ia juga sering ditolak untuk bergabung dalam kerja kelompok di kelas. 

Suatu hari ia merasa sangat sedih dan tidak tahan dengan perlakuan teman-

temannya yang selalu membeda-bedakannya. Akhirnya ia tidak mau masuk 

sekolah selama beberapa hari. Ia hanya bermain di sekitar rumahnya. Suatu hari ia 

bertemu dengan teman-teman baru yang sama-sama hitam seperti dirinya. Teman-

teman barunya itu mengajak Lily untuk bermain bersama. “Mengapa kamu hanya 

bermain sendiri tadi? Tanya seorang teman barunya. Lily menceritakan 

kesedihannya itu pada teman-teman barunya. Kemudian teman baru Lily yang 

bernama Oliv memberikan nasihat pada Lily bahwa ia tidak perlu malu dan 

minder dengan warna kulitnya yang berbeda. Oliv berkata pada Lily “ Setiap 

orang punya perbedaan. Perbedaan yang ada merupakan suatu keunikan yang 

harus kita syukuri.” Ketika melihat sekelilingnya, ternyata tak hanya dia yang 

hitam tetapi masih ada teman-teman lain yang juga hitam. Mendengar kata-kata 

yang diucapkan Oliv, akhirnya  Lily sadar bahwa ia memiliki perbedaan yang 

justru unik dan istimewa.  

Setelah itu Lily pulang ke rumah dan keesokan harinya ia mau bersekolah 

lagi. Ketika di sekolah ia tidak lagi malu dan ia tampil percaya diri di depan 

teman-temannya. Lily menyampaikan perasaannya kepada teman-temannya 

bahwa selama ini ia merasa sedih selalu dibeda-bedakan. Teman-temannya pun 

sadar bahwa selama ini mereka tidak memperlakukan Lily dengan baik. Akhirnya 

teman-teman Lily mau bermain bersama Lily meskipun mereka berbeda. 

 

B. Lembar Kerja Siswa 

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita “ Lily Si Hitam Manis”! 

1. Mengapa mereka memperlakukan Lily tanpa penghargaan? 

2. Bagaimana perasaan Lily ketika teman-temannya bersikap jahat padanya? 

3. Bagaimana teman-teman Lily di sekolah menunjukkan sikap merendahkan 

terhadap Lily? 

4. Bagaimana teman-teman Lily yang juga hitam menunjukkan sikap 

menghargai terhadap Lily? 

5. Bagaimana perasaanmu jika kamu dikucilkan, dibeda-bedakan atau tidak 

boleh ikut bermain oleh teman-temanmu? Apa yang bisa kamu perbuat? 
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Lembar Kerja Siswa (LKS)  Siklus 2 

 

A. Materi Ajar 

Kekhasan Bangsa Indonesia 

1. Kebhinekaan 

Wilayah negara Indonesia sangat luas, yaitu dari Sabang di Pulau Sumatera 

sampai Merauke di Pulau Papua. Masyarakat yang mendiami pulau besar dan 

kecil memiliki keanekaragaman bangsa dan budaya. Bentuk keanekaragaman 

masyarakat Indonesia dapat dilihat dari perbedaaan rumah adat, pakaian, lagu 

daerah, dan sebagainya. Meskipun memiliki perbedaan, bangsa Indonesia dapat 

hidup berdampingan. Mereka hidup dengan aman dan damai. Bangsa Indonesia 

hidup dalam keanekaragaman tetapi, mengutamakan persatuan. Ini sesuai dengan 

semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Artinya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap 

satu. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang beragam. Setiap suku bangsa 

mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda.  

Kebhinnekaan suku bangsa Indonesia merupakan modal dalam 

membangun negara. Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam dapat dirasakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat yang kaya dan beragam sangat 

menakjubkan bangsa-bangsa di dunia. Misalnya, upacara pembakaran mayat di 

Pulau Bali yang disebut Ngaben. Di Desa Trunyan, Bali, jenazah hanya diletakkan 

di atas tanah, tidak dikubur dan tidak dibakar yang disebut “ngutang mayit.” Di 

Yogyakarta dan Surakarta ada upacara Sekaten. Sekaten merupakan upacara adat 

untuk menyambut datangnya bulan Maulud. Upacara Kesodo di Gunung Bromo, 

Jawa Timur berupa memberikan sesajen di kawasan gunung.   

Adat-istiadat sangat erat hubungannya dengan suatu agama dan kepercayaan yang 

dianut. Masyarakat Indonesia selain memeluk agama, sebagian mengenal adanya 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap agama memiliki tempat 

beribadah yang berbeda. Umat Hindu beribadah di pura. Umat Buddha beribadah 

di vihara. Umat Kristen Katolik dan Kristen Protestan beribadah di gereja. Umat 

Islam beribadah di masjid. Meskipun masyarakat Indonesia memeluk agama yang 

berbeda, mereka dapat hidup rukun berdampingan dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). 

 

2. Kekayaan alam 

Negara Indonesia terkenal dengan tanahnya yang subur. Alamnya 

menyimpan berbagai kekayaan alam. Di daratan dan lautan terdapat sumber daya 

alam yang melimpah. Sebagai bangsa Indonesia sepantasnya kita bersyukur atas 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan alam semesta ini untuk mencukupi 

kebutuhan manusia. Tujuannya agar manusia sejahtera. 

Wilayah Indonesia juga banyak terdapat dataran tinggi, udaranya sejuk, 

segar, dan bersih. Dataran tinggi selain untuk perkebunan juga untuk pariwisata. 

Hasil perkebunan di dataran tinggi, misalnya teh, kopi, sayur-sayuran, dan buah-

buahan. Daerah dataran tinggi antara lain Dieng di Jawa Tengah, Puncak di Jawa 

Barat, Batu Malang di Jawa Timur. Pernahkah kalian pergi wisata ke daerah 

dataran tinggi dan pegunungan? Suatu saat kalian perlu mencobanya! Hasil 

kekayaan alam di Indonesia selain untuk kebutuhan bangsa Indonesia sendiri, juga 

dijual ke luar negeri. Meskipun wilayah Indonesia alamnya kaya dan subur, bukan 

berarti kita boleh bermalas-malasan. 
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3. Keramahtamahan 

Keramahtamahan merupakan perilaku yang harus dikembangkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Keramahtamahan dapat menjalin hubungan kekeluargaan. 

Orang yang ramah sangat dikenal dan sangat disenangi oleh masyarakat 

sekitarnya. 

 

B. Lembar Kerja Siswa 

Jawablah soal-soal yang ada pada kartu situasi berikut ini! 
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Materi Ajar Siklus 3 

1. Keragaman Suku dan Budaya Indonesia 

Wilayah negara Indonesia sangat luas, yaitu dari Sabang di Pulau Sumatera 

sampai Merauke di Pulau Papua. Masyarakat yang mendiami pulau besar dan 

kecil memiliki keanekaragaman bangsa dan budaya. Bentuk keanekaragaman 

masyarakat Indonesia dapat dilihat dari perbedaaan rumah adat, pakaian, lagu 

daerah, dan sebagainya. Meskipun memiliki perbedaan, bangsa Indonesia dapat 

hidup berdampingan. Mereka hidup dengan aman dan damai. Bangsa Indonesia 

hidup dalam keanekaragaman tetapi, mengutamakan persatuan. Ini sesuai dengan 

semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Artinya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap 

satu. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang beragam. Setiap suku bangsa 

mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda.  

Kebhinnekaan suku bangsa Indonesia merupakan modal dalam 

membangun negara. Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam dapat dirasakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat yang kaya dan beragam sangat 

menakjubkan bangsa-bangsa di dunia. Misalnya, upacara pembakaran mayat di 

Pulau Bali yang disebut Ngaben. Di Desa Trunyan, Bali, jenazah hanya diletakkan 

di atas tanah, tidak dikubur dan tidak dibakar yang disebut “ngutang mayit.” Di 

Yogyakarta dan Surakarta ada upacara Sekaten. Sekaten merupakan upacara adat 

untuk menyambut datangnya bulan Maulud. Upacara Kesodo di Gunung Bromo, 

Jawa Timur berupa memberikan sesajen di kawasan gunung.   

Adat-istiadat sangat erat hubungannya dengan suatu agama dan kepercayaan yang 

dianut. Masyarakat Indonesia selain memeluk agama, sebagian mengenal adanya 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap agama memiliki tempat 

beribadah yang berbeda. Umat Hindu beribadah di pura. Umat Buddha beribadah 

di vihara. Umat Kristen Katolik dan Kristen Protestan beribadah di gereja. Umat 

Islam beribadah di masjid. Meskipun masyarakat Indonesia memeluk agama yang 

berbeda, mereka dapat hidup rukun berdampingan dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). 

 Indonesia juga memiliki suku yang beranekaragam. Suku Badui, Jawa, 

Madura, Tengger, Sunda, Asmat, Anak Dalam, Mentawai, Dayak, Dani, dan lain-

lain. Setiap suku memilki budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Berikut ini 

contoh bahasa dari berbagai daerah di Indonesia: 

 

2. “Apa Kabar” dalam 13 Bahasa Daerah 

 Bahasa Sunda   : Kumaha kabarna ? 

 Bahasa Cirebon    : Priben kabare? 

 Bahasa Jawa (Surabaya)  : Yok opo kabare rek? 

 Bahasa Jawa (Solo, Yogya) : Piye kabare ? 

 Bahasa Betawi    : Gimane kabarnye ? 

 Bahasa Dayak (Banjar)   : Napa habar ? 

 Bahasa Dayak (Ngaju)   : Narai….kabar..? 

 Bahasa Aceh    : Peu na haba? 

 Bahasa Sumatra Barat  : Ba’a kabanyo? 

 Bahasa Makasar    : Apa kareba? 

 Bahasa Bima NTB  : Bune haba? 

 Bahasa Nias    : Hadia Duria? 

 Bahasa Kalimantan Selatan : Kyapa habar pian? 
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3. Kisah “Kebakaran di Hutan” 

Terjadi kebakaran besar di hutan. Semua binatang melarikan diri bersama-

sama menuju sisi danau yang tidak terbakar dan mereka memandangi api yang 

berkobar-kobar. Seekor burung kecil, meihat apa yang terjadi, kemudian 

mengambil setetes air dengan paruhnya yang kecil dan menjatuhkannya di atas 

bara api. Burung itu kembali lagi mengambil setetes air lalu menjathkannya di 

atas bara api. Ia bolak-balik dengan rajin untuk mengambil air. 

Semua binatang yang lain hanya memandangi burung itu dan berkata “ Apa 

yang bisa ia lakukan dengan satu tetes air itu?” Akhirnya mereka bertanya pada 

burung kecil itu “ Katakan pada kami burung kecil, apakah menurutmu kamu bisa 

memadamkan api itu hanya dengan setetes air?” 

Burung kecil itu menjawab “ Aku harus melakukan yang bias aku lakukan.” 

Ketika ia selesai bicara, lewatlah malaikat yang melihat usaha burung kecil itu dan 

menjatuhkan hujan deras di atas hutan yang terbakar itu. Akhirnya, api yang 

berkobar itu bisa padam. 
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Hasil Tes Prestasi Belajar Siklus 1 

1. Kognitif 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



101 

 

 

  

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



102 

 

2. Afektif  

 
 

3. Psikomotorik 

  
 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



103 

 

Kunci Jawaban 

A. Pilihan ganda 

1. C    6. C 

2. B    7. B 

3. B    8. A 

4. A   9. C 

5. D   10. A 

B. Benar salah 

1. S 

2. S 

3. S 

4. B 

5. S 

 

Nilai = (jumlah jawaban benar:15) x 100 
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Hasil Tes Prestasi Belajar Siklus 2 

1. Kognitif  
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2. Afektif  

 
3. Psikomotorik 
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Kunci Jawaban 

A. Pilihan ganda 

1. B    6. A 

2. C    7. C 

3. C    8. A 

4. C    9. A 

5. B    10. A 

B. Benar salah 

1. S 

2. B 

3. S 

4. B 

5. S 

 

Nilai = (jumlah jawaban benar:15) x 100 
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Hasil Tes Prestasi Belajar Siklus 3 

1. Kognitif  
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2. Afektif 

 

3. Psikomotorik 
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Kunci Jawaban 

A. Pilihan ganda 

1. B    6. A 

2. C    7. C 

3. C    8. A 

4. B    9. C 

5. B    10. D 

B. Benar salah 

1. S 

2. B 

3. S 

4. B 

5. S 

 

Nilai = (jumlah jawaban benar:15) x 100 
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Hasil Wawancara 

 

Siklus ke- : 1    Hari/tanggal : 1 April 2013 

No Indikator Pertanyaan  Jawaban 

1 

Siswa 

mendengarkan 

orang lain dengan 
empatik 

Apakah siswa senang 

memotong pembicaraan 

orang lain? 

Ada beberapa, sikap 

mereka bermacam-

macam. 

Apakah siswa menantap 
orang yang sedang diajaknya 

berbicara? 

Kadang iya kadang tidak. 
Kalau mereka bosan 

biasanya langsung 

mengobrol sendiri. 
Perubahan sikap yang 

ditunjukkan oleh siswa 

antara lain mereka mau 

izin jika ke luar kelas, 
mau piket sesuai jadwal. 

2 

Siswa menerima 

orang lain yang 

berbeda agama 

dalam kelompok 

Apakah siswa berteman 

dengan orang yang beda 

agama? 

Iya. Mereka berteman 

dengan yang berbeda 
agama. Misalnya dengan 

Ano 

Apakah  siswa melibatkan 

teman yang berbeda agama 

ketika kerja kelompok? 

Iya, karena saya selalu 

mengajarkan pada 
mereka bahwa perbedaan 

belum tentu jelek. 

3 

Siswa tidak 

membedakan 

gender 

Apakah siswa laki-laki mau 

bergabung dengan siswa 
perempuan ketika kerja 

kelompok? 

Mau, meskipun kadang 

ada yang tidak mau. Ya 

namanya anak-anak. 

Apakah siswa laki-laki 
sering memerintah siswa 

perempuan? 

Iya, karena mungkin 

merasa paling hebat.  

4 
Siswa tahu bahwa 
orang lain juga 

berharga 

Apakah siswa sering 

mengejek teman lain? 

Sudah jarang, paling 

kalau mereka gojek. Jadi 
hanya untuk lelucon 

Apakah siswa sering 

memaki teman lain? 

Tidak. Mereka jarang 

memaki. Kalaupun ada ya 

untuk siswa yang 
memang susah diatur 

seperti Wiu dan Ulu. 
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Siklus ke- : 2    Hari/tanggal : 22 April 2013 

No Indikator Pertanyaan  Jawaban 

1 

Siswa 

mendengarkan 

orang lain dengan 

empatik 

Apakah siswa senang 

memotong pembicaraan orang 
lain? 

Tidak, mereka mau 

mendengarkan. Kalau 

temannya berbicara 
mereka memperhatikan. 

Sikapnya sudah berbeda. 

Apakah siswa menantap orang 
yang sedang diajaknya 

berbicara? 

Iya. Ketika saya mengajar 

mereka juga 
memperhatikan. Jika 

dengan temannya kadang 

mereka tidak menatap. 

2 

Siswa menerima 
orang lain yang 

berbeda agama 

dalam kelompok 

Apakah siswa berteman 
dengan orang yang beda 

agama? 

Iya mereka bermain tidak 
membeda-bedakan. Tapi 

kalau sedang marahan 

kadang mereka hanya 
mau bermain dengan 

teman yang mereka sukai. 

Apakah  siswa melibatkan 

teman yang berbeda agama 

ketika kerja kelompok? 

Mereka mau berbagi 

tugas ketika diskusi. 
Selama diskusi sikap 

mereka juga baik. 

3 
Siswa tidak 
membedakan 

gender 

Apakah siswa laki-laki mau 

bergabung dengan siswa 

perempuan ketika kerja 

kelompok? 

Mau, mereka mungkin 
mulai tahu kalau tidak 

ada yang berbeda. Tapi 

kadang ada yang tidak 

mau dan susah diatur 
seperti Ulu.  

Apakah siswa laki-laki sering 

memerintah siswa perempuan? 

Kadang iya, ya anak-anak 

masih belum tahu. 

4 

Siswa tahu bahwa 

orang lain juga 

berharga 

Apakah siswa sering mengejek 

teman lain? 

Lebih sering marah-
marah, mereka belum 

bias mengontrol itu. 

Apakah siswa sering memaki 
teman lain? 

Tidak pernah. 
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Siklus ke- : 3    Hari/tanggal : 30 April 2013 

No Indikator Pertanyaan  Jawaban 

1 

Siswa 

mendengarkan 

orang lain 
dengan empatik 

Apakah siswa senang 

memotong pembicaraan 

orang lain? 

Perilaku mereka sudah jauh 

lebih baik. Mereka sudah 

jarang ribu sendiri, lebih 
tertib. Kalau memotong 

pembicaraan, jarang mereka 

lakukan. Kalau ada teman 

yang menjawab pertanyaan, 
mereka juga diam dahulu 

baru jawab. 

Apakah siswa menantap 
orang yang sedang 

diajaknya berbicara? 

Iya. Mereka juga mau 

mendengarkan. 

2 

Siswa menerima 

orang lain yang 
berbeda agama 

dalam kelompok 

Apakah siswa berteman 

dengan orang yang beda 
agama? 

Iya, mereka tidak pernah 

membeda-bedakan. Sudah 
banyak berubah. Dulu San 

dan Ano sering sekali 

membuat keributan, 
sekarang mereka lebih 

tenang dan sopan. 

Apakah  siswa melibatkan 

teman yang berbeda 

agama ketika kerja 
kelompok? 

3 

Siswa tidak 

membedakan 

gender 

Apakah siswa laki-laki 

mau bergabung dengan 
siswa perempuan ketika 

kerja kelompok? 

Mereka mau kerjasama, 

piket bersama. Mereka juga 

mau membagi tugasnya jika 
sedang kerja kelompok. 

Apakah siswa laki-laki 

sering memerintah siswa 
perempuan? 

4 

Siswa tahu 

bahwa orang lain 

juga berharga 

Apakah siswa sering 

mengejek teman lain? 

Tidak pernah. Kalau ada 

pasti teman lain juga 

menegur mereka. Mereka 
lebih sopan sekarang dengan 

temannya dan guru. 

Banyak yang berubah, 
misalnya San, Ano, Mas. 

Kalau Ulu memang sulit 

untuk diajari.  

Apakah siswa sering 
memaki teman lain? 

Siapa sajakah yang 

berubah perilakunya? 
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Hasil Coding Catatan Anekdot 

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

Mendengarkan orang lain dengan empatik 

- semua siswa 

memperhatikan dan 
terlihat meyimak guru 

yang sedang bercerita, 

terlihat dari anak-anak 

yang terlihat tenang 
sambil memeperhatikan 

gambar yang dibawa oleh 

guru semua siswa 
memperhatikan dan 

terlihat meyimak guru 

yang sedang bercerita, 

terlihat dari anak-anak 
yang terlihat tenang 

sambil memeperhatikan 

gambar yang dibawa oleh 
guru 

- Siswa Ulu dan Anu 

mengobrol ketika ada 
teman lain yang 

berbicara  

- Ketika guru bertanya 
“sudah selsesai?” tidak 

ada siswa yang 

merespon, mereka justru 
mengobrol da nada yang 

masih mengerjakan  
- Kek menjelaskan gambar 

yang dibuat kelompok. 
Siswa lain ada yang 

memperhatikan ada juga 

yang tidak 

memperhatikan 

- Kel Nining : membaca 

seperti untuk didrinya, 

kelompok lain tidak 
mendengar 

- Kondisi kelas lebih 

tenang dan lebih banyak 
yang memperhatikan. 

- hampir semua siswa 

terlihat antsusias, 
mereka semangat 

menjawab dan 

memperhatikan guru 

kedepan 

- Guru memerintahkan 

para siswa jangan 

berpindah dulu, tapi 

para siswa sudah 

terlanjur sibuk ingin 

mencari teman 

kelompoknya. 

- Ano menegur 

temannya, kemudian 

teman di belakangnya 

diam. 

- Saat Tanya jawab lebih 

banyak siswa yang 
smenyimak pelajaran, 

terlihat lebih bnayak 

siswa yang 

memperhatikan guru 
berbicara dan merespon 

setiap pertanyaan yang 

diucapkan oleh guru dan 
pandangan mereka yang 

mengarah kepada guru 

- Ketika guru 

membacakan cerita,  
semua anak-anak 

terdiam, dan tertawa 

ketika ada yang lucu. 
Mereka semua terlihat 

memperhatikan. 

Menerima teman yang beda agama dalam kelompok 

- 7 siswa kurang dari 15 

siswa tunjuk tangan, dan 
mereka menyebutkan 

macam-macam agama 

yang ada di Indonesia 

dan jawaban benar. 
- Nabela menggambar, 

- Terkadang Heg 

memberi masukan saat 

Bel sedang mewarnai 

dengan cat warna dan 

terkadang bergantian. 

- Yang tampak bekerja 

adalah Bel, Fit, Mas 

asyik bermain dengan 

alat tulis dan jalan-

jalan ke kelompok 

lain. 

- Cad mau berbagai 
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Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

Artur dan Wawan 

bermain 

- Why melihat gambar 

milik Bel dan Bel 

adalah satu-satunya 

siswa katolik di 

kelompoknya. Lalu 

Why memberitahu 

teman lain yaitu Wan 

dan Ulu, bahwa Bel 

beragam Katolik sendri 

di kelompoknya “Iki 

lho Katolik dewe” 

tugas dengan Ano 

(beragama minoritas) 

Tidak membedakan gender 

- Mas mengganggu Tir 

- 2 siswa perempuan 

mengerjakan, Ano dan 

Why mainan nomer 

punggung 

- Saat guru 

menjelaskan,Wiu 

rebutan kartu dengan 

Kit dan Why 

- Oni, Fer, Nin 

mewarnai bersama-

sama dengan cat air, 

semua anggota 

kelompok bekerja. 

- kelompok bella 

melakukan 

hompimpah untuk 

bagi tugas siapa yang 

mengerjakan tugasnya 

nanti. Mas: berarti 

engko sik ngerjakke 

Liv. Bel: yo enggak, 

nanti kita ngerjainya 

muter gini gini gini 

Tahu bahwa orang lain juga berharga 

- Ketika ketua kelas 

menegur Ulu, Ulu tidak 

menanggapi dengan 
serius, terlihat selalu 

membentak ketika 

diberitahu dan justru 

mengejek balik 
- Ketika guru bertanya “ 

bagaimana cara kita 

menghargai perbedaan? 
Siswa menjawab : tidak 

mengejek, saling 

menghargai, tidak 

membeda-bedakan 

- Banyak siswa 

mengangkat tangan 

untuk menjawab 

pertanyaan guru. 

- Why memukul wajah 

temannya 

- Why dan Wiu bermain 

gulat-gulatan, dan Wiu 

memukul punggung 

Why dengan 

sungguhan 

- Ada beberapa siswa 

yang maju dan 

berpindah dari tempat 

duduknya untuk 

bertanya kepada guru, 

seperti Qri, Heg, Ano. 

- Art berkata kepada 

guru sambil 

memberikan kunci 

motor hasil temuannya 

“nyo tak kei nyo bu!” 
 

Memberikan waktu pada teman untuk aktif 

- Mas mengganggu 
temannya ketika guru 

sedang menjelaskan 

pohon perbedaan di 
depan. 

- Beberapa siswa yang 

tidak ditanya langsung 

menjawab dan guru 

menegurnya “yang ibu 

- Cad, Qri dan Hna, 

Ano sesekali 

membantu, Iza hanya 

diam saja dan melihat. 
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Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

- Guru menjelaskan, Art 

memukul tangan 

temannya 

tanya siapa?” 

- Ulu : “Saling 

menyayangi” 

- Why : “sopan” 

- Mas: “tidak membeda-

bedakan” 

- Terkadang Heg 

memberi masukan saat 

Bel sedang mewarnai 

dengan cat warna dan 

terkadang bergantian 
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Tabel 4.1 Nilai Prestasi Belajar 

 

No Nama 
Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

Kog. Afk. Psi. Gab. Kog. Afk. Psi. Gab. Kog. Afk. Psi. Gab. Kog. Afk. Psi. Gab. 

1 Why 57.7 68.8 25.0 50.5 73.3 75.0 75.0 74.4 80.0 75.0 75.0 76.7 86.7 75.0 100.0 87.2 

2 Art 53.8 81.3 50.0 61.7 66.7 75.0 50.0 63.9 66.7 75.0 75.0 72.2 86.7 87.5 75.0 83.1 

3 Wiu 53.8 50.0 25.0 42.9 60.0 75.0 50.0 61.7 66.7 100.0 75.0 80.6 100.0 100.0 100.0 100.0 

4 Ano 42.3 68.8 50.0 53.7 40.0 75.0 37.5 50.8 46.7 87.5 100.0 78.1 80.0 87.5 100.0 89.2 

5 Vta 50.0 81.3 75.0 68.8 66.7 75.0 62.5 68.1 93.3 100.0 100.0 97.8 86.7 100.0 100.0 95.6 

6 Cad 65.4 75.0 75.0 71.8 73.3 75.0 75.0 74.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

7 Bel 69.2 81.3 75.0 75.2 66.7 75.0 87.5 76.4 86.7 87.5 100.0 91.4 93.3 100.0 100.0 97.8 

8 Swa 38.5 50.0 50.0 46.2 73.3 75.0 50.0 66.1 60.0 62.5 75.0 65.8 66.7 87.5 100.0 84.7 

9 Mas 50.0 81.3 50.0 60.4 66.7 75.0 50.0 63.9 86.7 100.0 100.0 95.6 73.3 87.5 75.0 78.6 

10 Hna 50.0 75.0 75.0 66.7 60.0 75.0 62.5 65.8 66.7 100.0 100.0 88.9 93.3 100.0 100.0 97.8 

11 Heg 57.7 75.0 50.0 60.9 66.7 75.0 62.5 68.1 80.0 100.0 100.0 93.3 93.3 100.0 100.0 97.8 

12 Kek 76.9 68.8 75.0 73.6 73.3 100.0 62.5 78.6 93.3 100.0 100.0 97.8 100.0 100.0 100.0 100.0 

13 Iza 53.8 50.0 50.0 51.3 66.7 50.0 62.5 59.7 80.0 75.0 75.0 76.7 80.0 87.5 75.0 80.8 

14 Ksa 73.1 87.5 50.0 70.2 80.0 75.0 62.5 72.5 93.3 100.0 100.0 97.8 93.3 100.0 100.0 97.8 

15 Anu 42.3 56.3 75.0 57.9 40.0 75.0 50.0 55.0 46.7 50.0 75.0 57.2 60.0 75.0 75.0 70.0 

16 San 73.1 93.8 75.0 80.6 73.3 75.0 50.0 66.1 80.0 87.5 100.0 89.2 93.3 100.0 100.0 97.8 

17 Ulu 34.6 31.3 25.0 30.3 33.3 50.0 37.5 40.3 33.3 25.0 75.0 44.4 66.7 75.0 75.0 72.2 

18 Vri 34.6 43.8 50.0 42.8 73.3 75.0 50.0 66.1 33.3 25.0 100.0 52.8 46.7 87.5 100.0 78.1 

19 Qri 61.5 93.6 75.0 76.7 66.7 75.0 50.0 63.9 93.3 100.0 100.0 97.8 86.7 87.5 100.0 91.4 

20 Lal 38.5 81.3 50.0 56.6 66.7 75.0 100.0 80.6 80.0 100.0 75.0 85.0 73.3 87.5 100.0 86.9 

21 Tir 42.3 43.8 50.0 45.4 66.7 50.0 37.5 51.4 60.0 62.5 75.0 65.8 93.3 100.0 100.0 97.8 

22 Nin 53.8 75.0 75.0 67.9 60.0 75.0 50.0 61.7 86.7 100.0 100.0 95.6 93.3 87.5 100.0 93.6 

23 Liv 65.4 81.3 75.0 73.9 60.0 75.0 75.0 70.0 73.3 87.5 75.0 78.6 93.3 100.0 75.0 89.4 

24 Rdi 34.6 37.5 25.0 32.4 46.7 75.0 50.0 57.2 53.3 62.5 75.0 63.6 53.3 50.0 75.0 59.4 

25 Ony 53.8 62.5 50.0 55.4 66.7 75.0 87.5 76.4 80.0 87.5 75.0 80.8 86.7 100.0 75.0 87.2 
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No Nama Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

26 Kit 42.3 87.5 50.0 59.9 80.0 75.0 87.5 80.8 93.3 100.0 75.0 89.4 93.3 100.0 100.0 97.8 

Nilai rata-rata 52.7 68.5 55.8 59.0 64.1 73.1 60.6 65.9 73.6 82.7 87.5 81.3 83.6 90.9 92.3 88.9 

Nilai terendah 34.6 31.3 25.0 30.3 33.3 50.0 37.5 40.3 33.3 25.0 75.0 44.4 46.7 50.0 75.0 59.4 

Nilai tertinggi 76.9 93.8 75.0 80.6 80.0 100.0 100.0 80.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Foto-Foto Kegiatan 

 

   

Siswa melakukan tanya jawab   Siswa menuliskan jawaban 

    

Siswa memperhatikan penjelasan guru        Siswa bertanya tentang cara mengerjakan 

   

Siswa mengerjakan soal dari “Kartu Situasi”    Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Siswa memperhatikan penjelasan guru                    Siswa membuat slogan 

     

         Siswa membuat slogan        Siswa mempresentasikan slogan yang dibuat 

   

 

   

  

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



122 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



123 

 

 

  

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



124 

 

Data Riwayat Hidup 

  

Maria Assumpta Paskalia Redawati  merupakan anak tunggal dari 

pasangan Yohanes Bermans Tukidi dan Elizabeth Mirawati. Lahir di 

Sleman pada tanggal 7 April 1991. Pendidikan awal dimulai di SDN 

Pandanpuro I pada tahun 1997-2003. Dilanjutkan ke jenjang pendidikan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kanisius Pakem pada tahun 2003-

2006. Tahun 2006-2009 penulis melanjutkan pendidikan SMA Negeri 1 

Pakem. Tahun 2009-2013 menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Sekolah 

Dasar (PGSD) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.  

 Selama menempuh pendidikan di Perguruaan Tinggi, penulis aktif terlibat dalam 

beberapa kegiatan kepanitiaan dan organisasi. Peneliti pernah menjadi seksi publikasi dan 

dokumentasi pada acara Parade Gamelan Anak selama 3 periode, panitia Workshop 

Montessori, panitia Inisiasi Prodi dan menjadi anggota pengurus HMPS. Selain itu 

penulis juga aktif mengikuti beberapa seminar dan aktif dalam kegiatan di luar kampus. 

Penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Sanata Dharma dengan membuat tugas 

akhir skripsi yang berjudul “Penerapan modul Living Values untuk memperbaiki 

perilaku menghargai dan prestasi belajar siswa kelas III SDN Pakem 4 

Yogyakarta”. 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


