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PENGANTAR DEKAN 

 

lhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat 

& Salam semoga senantiasa terlimpah pada teladan 

agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat 

dan pengikutnya sampai hari kebangkitan kelak. Berkat rahmat dan 

hidayah Allah SWT, program penulisan buku ajar dan referensi 

telah dapat dirampungkan. 

Kewajiban dosen untuk menulis dan memproduksi buku, baik 

buku ajar maupun buku referensi sejatinya sudah diatur dalam UU 

Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan UU Nomor 14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan sejumlah regulasi lainnya. 

Pasal 12 UU No.12 tahun 2012 dengan tegas menyebutkan bahwa 

dosen secara perseorangan atau kelompok wajib menulis buku ajar 

atau buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi sebagai salah 

satu sumber belajar.  

Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Mataram tahun 2020 adalah 

upaya Fakultas untuk berkontribusi dalam impelementasi undang-

undang di atas, dimana secara kuantitatif, grafik riset dan publikasi 

dosen PTKI masih harus terus ditingkatkan. Tujuan lainnya adalah 

meningkatkan mutu pembelajaran dengan mewujudkan suasana 

A 
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akademik yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif, 

efisien dengan kemudahan akses sumber belajar bagi dosen dan 

mahasiswa. Publikasi ini juga diharapkan men-support peningkatan 

karir dosen dalam konteks kenaikan jabatan fungsional dosen yang 

ujungnya berdampak pada peningkatan status dan peringkat 

akreditasi program studi dan perguruan tinggi.  

Secara bertahap, Fakultas terus berikhtiar meningkatkan 

kuantitas dan kualitas penerbitan buku. Pada tahun 2019 berjumlah 

10 judul buku dan meningkat cukup signifikan tahun 2020 menjadi 

100 judul yang terdistribusi dalam 50 judul buku ajar dan 50 judul 

buku referensi. Ikhtiar Fakultas tidak berhenti pada level publikasi, 

namun berlanjut pada pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) dosen di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga tahun 

2020 menghasilkan 100 HKI dosen. 

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2020 berorientasi 

interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon 

Ilmu UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang 

mendialogkan metode dalam Islamic studies konvensional 

berkarakteristik deduktif-normatif-teologis dengan metode 

humanities studies kontemporer seperti sosiologi, antropologi, 

psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi dan juga dengan 

metode ilmu eksakta (natural scincies) yang berkarakter induktif-

rasional. Dari 100 judul buku, terdapat 10 judul tematik yang 

menjawab problem epistimologis pendidikan Islam, terutama 

terkait misi Kementerian Agama RI seperti moderasi Islam (Islam 

washathiyah), pendidikan inklusi, pendidikan anti korupsi, 

pendidikan karakter, pendidikan multikultural, etno-pedagogik, 

pembelajaran DARING (dalam jaringan), pendidikan & isu gender, 
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ragam pesantren (pesisir, enterprenuer), dan tema teraktual yaitu 

merdeka belajar dan kampus merdeka. 

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan 

dukungan Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H Mutawali, M.Ag dan 

jajarannya, kepada 100 penulis yang telah berkontribusi dalam 

tahapan kompetisi buku tahun 2020, dan tak terlupakan juga editor 

dari dosen sebidang dan penerbit yang tanpa sentuhan zauqnya, 

perfomance buku tak akan semenarik ini. Tak ada gading yang tak 

retak; tentu masih ada kurang, baik dari substansi maupun teknis 

penulisan, di „ruang‟ inilah kami harapkan saran kritis dari khalayak 

pembaca. Semoga agenda ini menjadi amal jariyah dan hadirkan 

keberkahan bagi sivitas akademika UIN Mataram dan ummat pada 

umumnya.    

 

Mataram,  29 Oktober 2020 M 

 12 Rabi‟ul Awal 1442 H 

Dekan  

 

 

 

 

Dr. Hj. Lubna, M.Pd. 

NIP. 196812311993032008 
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PENGANTAR PENULIS 

 

stilah pendidikan nilai sampai dengan saat ini masih belum 

sepopuler istilah pendidikan lain di masyarakat, seperti 

Pendidikan IPS, Pendidikan IPA, Pendidikan Matematika, 

Pendidikan Olah Raga, dan lainnya. Pendidikan nilai yang kita 

kenal adalah pendidikan yang di selenggarakan melalui pemberian 

mata pelajaran tertentu seperti pada mata pelajaran PPKn. 

Sehingga seringkali mata pelajaran PPKn dianggap menjadi wadah 

dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan bagi siswa. Demikian pula 

dengan mata pelajaran pendidikan Agama yang dianggap paling 

bertanggungjawab terhadap penanaman nilai-nilai, baik nilai social, 

nilai budaya, maupun nilai agama itu sendiri. 

Penyelenggaraan pendidikan nilai sesungguhnya dapat 

terinternalisasi dan terintegerasi ke dalam semua mata pelajaran, 

dan dilaksanakan melalui pembelajaran indirect teaching 

(pembelajaran secara tidak langsung). Pembelajaran tidak langsung 

pada setiap mata pelajaran dilakukan melalui pembiasaan, 

keteladanan dan pemberian contoh. Beragam tawaran pendekatan 

dan metode pembelajaran dalam pendidikan nilai yang harus 

dicoba untuk diterapkan secara efektif penting dikenal dan 

dipahami guru.  

I 
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Melalui buku ini (Pembelajaran dalam Pendidikan Nilai), 

penulis mendeskripsikan beberapa pendekatan dan metode 

pembelajaran dalam pendidikan nilai yang dikembangkan melalui 

hasil penelitian. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa di antara guru pendidikan nilai (PPKn) masih bertahan pada 

metode pembelajaran yang diyakini dapat menuntaskan materi 

namun melupakan proses internalisasi nilai baik melalui proses 

maupun maupun materi pembelajaran dalam pendidikan nilai. 

Berharap agar buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

referensi di antara banyak referensi lain oleh guru pendidikan nilai 

dalam menambah khazanah pengetahuan serta menjadi acuan 

dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan nilai di sekolah. 

Pasti terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan buku 

ini, atas respon dari pembaca akan penulis jadikan sebagai acuan 

selain penulis akan menggali berbagai referensi lain untuk 

menyempurnakannya. 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

ekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggungjawab 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan kecakapan 

siswa menetapkan keputusan dalam bertindak. Hal itu berarti 

bahwa sekolah bertanggunjawab untuk melaksanakan pendidikan 

nilai, moral, membantu mengembangkan cara-cara berpikir siswa 

untuk menentukan keputusan moral. Pendidikan nilai selama ini 

diketahui dapat dilaksanakan melalui pendidikan agama. Goods 

menyatakan bahwa negara yang mengakui agama, melakukan 

pendidikan moral disekolah melalui pendidikan agama atau sekolah 

agama1. 

Pendidikan nilai dapat diberikan melalui pendidikan agama dan 

pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ardhana 

mengungkapkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang 

menaruh perhatian besar pada masalah pendidikan nilai. 

Pembinaan moral tidak hanya dilakukan di sekolah melalui 

                                                             
1 Goods. Dictionary of education. Ney York. McGraw Hill. 1973 

S 
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pemantapan kehidupan beragama. Kegiatan pelarangan tempat-

tempat perjudian, pelacuran dan kejahatan lain juga dilakukan. 

Selanjutnya Ardhana juga menyatakan bahwa di samping usaha 

gencar yang dilakukan untuk menanggulangi kebobrokan moral, 

dengan cara preventif dan refresif, masyarakat masih menghadapi 

kenyataan tentang banyaknya tindakan-tindakan amoral. Tindakan-

tindakan amoral tersebut seperti pemerkosaan, prampokan, 

pembunuhan, korupsi dan tindakan-tindakan amoral lain yang 

serupa masih terjadi2. 

Tindakan-tindakan amoral tersebut juga banyak dilakukan oleh 

remaja, bahkan setiap tahun tindakan tersebut terus meningkat. 

Salah satu penyebab menurut Rosjidan adalah kurang efektifnya 

pendidikan nilai di sekolah. Kurang efektifnya pendidikan nilai di 

sekolah disebabkan oleh pendidikan nilai hanya berupa hafalan3. 

Pendidikan nilai belum meningkatkan kemampuan berpikir siswa 

dalam menentukan keputusan moral. Hal ini juga dapat disebabkan 

oleh metode pembelajaran guru bidang studi pendidikan nilai 

masih bertahan pada metode konvensional. guru pendidikan nilai 

masih ada kecenderungan menyampaikan pengetahuan sesuai 

dengan pokok-pokok bahasan yang ada melalui metode ceramah. 

Dengan kata lain ceramah masih ditempatkan sebagai metode 

utama dan memenuhi persyaratan (Penelitian Pengajaran PMP 

IKIP Malang). Selain itu menurut Freirberg umumnya di sekolah 

menengah guru-guru lebih banyak berceramah, yakni antara tujuh 

puluh (70%) sampai tujuh pulih lima (75%), sedangkan siswa hanya 

duapuluh lima (25%) sampai tigapuluh (30%). Oleh karena itu 

                                                             
2 Ardhana. Kefeektifan Pendidikan Moral Berdasarkan Beberapa Bukti 

Empirik. Bahan Orasi Ilmiah Lektorat IKIP Malang. 1985 
3 Rosjidan. Pandangan Siswa, Guru dan Orang Tua Siswa terhadap 

Prilaku Negatif 
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peran dan tugas guru pendidikan nilai dalam menggunakan metode 

pembelajaran harus berubah4. 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang system 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah 

mencerdeaskan kehidupan bangsa dan mengemangkan manusia 

Indonesia seutuhnya, yaitu beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan 

dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandisi serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional 

tersebut, maka pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(Pendidikan nilai (PPKn)) merupakan salah satu bidang studi 

pendidikan nilai yang sangat penting dan wajib diberikan di semua 

jenjang, dari taman kanak/Raudatul Atfal (TK/RA) sampai ke 

perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. 

Pendidikan nilai (PPKn) adalah mata pelajaran yang digunakan 

sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai 

luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang 

diharapkan dapat diwujudkan dalam prilaku kehidupan sehari-hari 

siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat 

dan amkhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan nilai 

(PPKn) juga dimaksudkan membekali siswa dengan budi pekerti, 

pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan 

antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan 

bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh 

bangsa dan negara. 

Dalam melaksanakan tugas mendidik, guru mempunyai 

peranan dan pengaruh yang sangar besar untuk mencapai tujuan 

                                                             
4 Universal Teaching Strategies. Allyn and Bacon. 1992 
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pendidikan. Tidak berbeda dengan guru-guru bidang studi lain, 

guru pendidikan nilai (PPKn) dituntut memiliki kemampuan 

pribadi, dan professional dalam memahami dan menghayati serta 

mengamalkan Pancasila. Ia juga diharapkan dapat 

mengintegerasikan hubungan antara tujuan pendidikan , materi 

Pendidikan nilai (PPKn), metode dan evaluasi Pendidikan nilai 

(PPKn). Menurut Durkheim, bahwa salah satu kulaitas pokok dari 

guru pendidikan nilai adalah apa yang disebut dengan otoritas 

moral. 

Otoritas moral adalah guru pendidikan nilai harus dapat 

menjadi symbol dan teladan bagi anak didiknya. Kemungkinan 

akan bisa jadi kesulitan dalam pembelajaran dan mengembangkan 

peserta didik kea rah pencapaian tujuan kehidupan moral jika guru 

pendidikan nilai tidak memiliki otoritas moral. Selain otoritas moral 

ia juga harus memiliki kepercayaan dan kemampuan. Mampu 

tampil sebagai guru agama bagi siswa, tanpa mengabaikan totalitas 

kepribadian siswa secara fundamental. Kemampuan berpikir 

filsafat dan pedagogis juga perlu dimiliki, karena guru pendidikan 

nilai tidak hanya menjadi teladan tingkah laku, akan tetapi harus 

mampu menyampaikan nilai-nilai moral tertentu. 

Kegiatan pembelajaran pendidikan nilai (PPKn) lebih 

menekankan kepada aspek afektif. Guru perlu mengupayakan 

terciptanya kondisi yang memungkinkan terjadinya interaksi aktif 

siswa. Di samping itu, metode yang digunakan guru hendaknya 

metode-metode yang memungkinkan siswa tertarik, tergerak 

hatinya untuk belajar secara aktif. Dengan mrtode-metode tersebut 

dapat menghasilkan pemahaman dan pengahayatn nilai-nilai 

Pancasila. Metode-metode apapun yang digunakan oleh guru 

pendidikan nilai (PPKn) harus dapat menjamin pemahaman dan 

penanaman nilai-nilai (domain afektif) tanpa mengabaikan domain 
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kognitif dan psikomotor. Metode-metode tersebut harus 

mengintegerasikan ketiga domain tersebut. Martin dan Briggs 

dalam Dimyati menyatakan bahwa diperlukan penggunaan 

pendekatan intregratif dalam teori dan praktek pendidikan 

berkenaan dengan ketiga domain tersebut. 

Mengajar bukanlah sekedar menyamaikan ilmu pengetahuan, 

akan tetapi juga menanamkan sikap dan nilai-nilai serta 

membimbing siswa agar belajar secara berhasil. Metode 

pembelajaran pendidikan nilai (PPKn) merupakan penerapan 

prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis. Menurut Sudomo 

berwujud: 

1. Menyampaikan keterampilan dan pengetahuan agar siswa 

mengetahui, memahami, menghayati dan meyakini,  

2. Peningkatan keterampilan berpikir,  

3. Perubahan dalam bentuk sikap dan, Pendorong perbuatan yang 

sesuai dengan pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki. 

Tujuan pendidikan nilai di sekolah adalah membantu siswa 

mempertinggi tahap pertimbangan, pemikiran dan pealaran 

moralnya. Sejalan dengan tujuan pendidikan nilai tersebut, perlu 

juga diperhatikan tahap-tahap perkembangan moral. Menurut 

Kohlberg perkembangan  moral mempunyai tahapan-tahapan 

seperti : 

1. Tahap prakonvensional,  

2. Tahap konvensional dan,  

3. Tahap otonomi5. 

                                                             
5 Lawrence Kohlberg. Easy on Moral Development. The PShychology 

of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stage. Harper & 
Row Publisher San Francisco. 1984 
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Pendapat Kohlberg di atas mengarahkan agar siswa dapat 

berinteraksi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu metode 

pembelajaran dalam pendidikan nilai yang dapat melibatkan siswa 

brinteraksi aktif adalah pendekatan Klarifikasi Nilai. Pendekatan 

klarifikasi nilai ini dapat melibatkan siswa berinteraksi aktif karena 

dimotivasi karena dimotivasi oleh berbagai kegiatan seperti Tanya 

jawab, diskusi, maupun seminar, tetapi tidak dimaksudkan untuk 

menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa. Dalam 

menggunakan metod klarifikasi nilai ini guru tidak mendominasi 

dalam mengambil keputusan. Pendekatan ini dimaksudkan 

membantu siswa menentukan nilai-nilai moral yang dianggap cocok 

bagi dirinya. Sesuai dengan pendapat Kohlberg penciptaan situasi 

belajar tebuka untuk perkembangan berpikir tingkat tinggi. Oleh 

karna itu penyajian materi dengan pendekatan klarifikasi nilai 

diberikan dalam bentuk problematic atau dilemma, memuat nilai-

nilai yang kontras yang mengandung konflik. 

Regeluth dan Curtis dalam Gagne menganjurkan agar dalam 

pengajaran pendidikan nilai guru-guru mendatangkan pendapat 

yang bertentangan di antara siswa, diajak bertanya mencari 

jawaban, mencari kejelasan, sehingga sampai kepada taraf yang 

cocok menurut pandangan pribadinya6. Melalui beberapa 

pertanyaan siswa dilibatkan ke dalam cerita yang mengandung 

dilema dan didorong untuk menjelaskan perasaan dan nilai dirinya 

serta mengambil keputusan yang cukup kuat argumentasinya. 

Penyajian materi seperti tersebut di atas jarng sekali diterapkan 

bahkan mungkin belum pernah digunakan di antara beberapa guru 

pendidikan nilai (PPKn). Pendekatan klarifikasi nilai telah banyak 

dikenal guru pendidikan nilai (PPKn), akan tetapi sering kali guru 

                                                             
6 Robert M. Gagne. Instructional Technology. Foundation Lawrence 

Erebau Association Publisher. New Jersey. 1987 
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bertahan pada metode yang selama ini digunakan, seperti ceramah 

tanpa diintegerasikan dengan metode pembelajaran lain. Guru 

pendidikan nilai (PPKn) tidak menerapkan pendekatan klarifikasi 

nilai diduga dengan alasan sedkitnya waktu yang tersedia dalam 

pembelajaran. Hasil wawancara peneliti dengan bebrapa guru 

pendidikan nilai (PPKn) SMA, menunjukkan bahwa waktu yang 

tersedia dalam kurikulum untuk menyelesaikan satu pokok bahasan 

tidak cukup. Bahkan materi yang seharusnya dapat diselesaikan 

dalam satu pertemuan sering dilanjutkan pada pertemuan 

berikutnya. Dalam pendidikan nilai, guru perlu memiliki waktu 

yang lebih banyak untuk memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan moral siswa. Guru perlu berperan sebagai fasilitator 

bagi perkembangan moral siswa. Lebih mendasar lagi tugas guru 

adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir, 

mempertimbangkan dan mengambil keputusan moral. Kohlberg 

mengungkapkan bahwa tugas utama guru meliputi empat tugas 

penting, yaitu  

1. Guru harus membantu siswa untuk menfokuskan pandangan 

dalam menyikapi konflik-konflik nilai yang sebenarnya,  

2. Guru harus membantu siswa dalam melakukan pertimbangan 

moral,  

3. Guru harus membantu siswa dalam melakukan proses berpikir 

secara kritis, dan  

4. Guru harus membantu siswa dalam memecahkan masalah 

secara lebih efisien7. 

                                                             
7 Lawrence Kohlberg. Easy on Moral Development The PShychology 

of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stage. Harper & 
Row Publisher San Francisco. 1984 
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Guru pendidikan nilai ada yang menggunakan pendekatan 

klarifikasi nilai. Beberapa hasil penelitian tentang penggunaan 

pendekatan klarifikasi nilai terhimpun dalam Recent Research in 

Values Clariification. Himpunan hasil penelitian ini dilakukan oleh 

Krischenbaum, dkk. Penelitian-penelitian tersebut berisi antara lain:  

1. Penelitian untuk meningkatkan control diri oleh Glaser, 

Krischenbaum dan Blokker,  

2. Penelitian pengembangan tingkah laku dan kepercayaan disi 

siswa oleh Blokker,  

3. Pengaruh Penggunaan Pendekatan Klarifikasi Nilai terhadap 

Sikap Tenggang Rasa dalam Kebhinekaan Kehidupan 

Berketuhanan Yang Maha Esa, Bermasyarakat dan Berbangsa 

dalam Pengajaran PMP oleh Sunarti Rudi. 

Penelitian tentang penggunaan pendekatan klarifikasi nilai 

dalam bidang studi lain juga pernah dilakukan oleh beberapa ahli. 

Sebagai contoh antara lain;  

1. Pendekatan Klarifikasi Nilai dalam bidang Studi Biologi oleh 

Charles,  

2. Pendekatan Klarifikasi Nilai dalam bidang studi Matematika 

oleh Russel,  

3. Pendekatan Klarifikasi Nilai dalam Pendidikan Jasmani oleh 

Guziak,  

4. Pendekatan Klarifikasi Nilai dalam pendidikan Kesehatan oleh 

Osman. 

Pendekatan klarifikasi nilai terbukti menjadikan siswa lebih 

menyikapi ke arah tujuan, onsisten dan berpikir rasional. Pada 

umumnya mampu meningkatkan prestasi dalam bidang studi 

pendidikan nilai di sekolah. Sebagai salah satu metode 
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pembelajaran, klarifikasi nilai termasuk dalam kawasan teknologi 

pembelajaran pada komponen system instruksioal, yaitu pada 

komponen teknik. AECT menyatakan teknik adalah salah satu 

komponen instruksional yang merupakn prosedur atau langkah-

langkah tertentu dalam menggunakan alat, tata tempat, dan orang 

untuk menyampaikan pesat. 

Komponen system instruksional juga disebut komponen 

sumber belajar. AECT menyebutkan bahwa sumber belajar (untuk 

teknologi pendidikan) yaitu semua sumber yang mungkin 

digunakan oleh siswa baik secara sendiri-sendiri maupun dalam 

bentuk gabungan, biasanya dalam situasi formal, untuk 

memberikan kemudahan dalam belajar. Sumber belajar meliputi 

pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar8. Komponen system 

instruksional untuk teknologi instruksional yaitu sumber-sumber 

belajar yang dsusun terlebih dahulu dalam proses desain atau 

pemilihan dan pemanfaatn, dan dikombinasikan menjadi system 

instruksional yang lengkap, untuk mewujudkan terlaksananya 

proses belajar yang bertujuan dan terkontrol. 

Barbara dan Richey menyebutkan lima domain dalam teknologi 

instruksional yaitu domain design, development, utilization, management, 

dan evaluation. Domain design sendiri terdiri dari komponen 

Instructional system design, massage design, instructional strategies, learner 

characteristic. Domain development terdiri dari print technologies, 

audiovisual technologies, computer-based technologies, integrated technologies. 

Domain utilization terdiri dari media utilization, diffusion of innovation, 

implementation and institutialization and policies and regulation. Domain 

management terdiri dari project management, resourch management, delivery 

                                                             
8 Barbara B. Seels & Rita C. Richey. Instructional Technology. The 

Definition and Domains of the Filed. Association for Educational 
Communications and Technology. Washington DC. 1994 
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system management. Dan domain evaluation terdiri dari problem analysis, 

criterion referenced measurement, formative evaluation, dan summative 

evaluation9. 

Di antara lima domain di atas klarifikasi nilai sebagai 

pendekatan termasuk di dalam desain pada komponen instructional 

strategies. Selanjutnya Barbara dan Richey mengatakan bahwa 

strategi instruksional adalah rincian pemilihan dan pengurutan 

langkah-langkah dan kegiatan dalam suatu pelajaran. Joyche dan 

Weil, Merril, Tennyson dan Possey, Regeluth dalam Barabara 

Richey menyatakan bahwa model pengajaran dan strategi 

instruksional diperlukan untuk mengimplementasikan perbedaan 

model yang bergantung pada situasi, sifat konten dan tipe 

pengajaran yang digambarkan. Regeluth selanjutnya membedakan 

antaran strategi mikro dan strategi makro. Variable strategi mikro 

adalah unsur-unsur metode untuk mengorganisasikan pengajaran 

pada ide tunggal seperti konsep tunggal, prinsip-prinsip dan lain-

lain. Sedangkan variable dari strategi makro adalah unsur-unsur 

metode untuk mengorganisasikan aspek-aspek pengajaran yang 

terdiri dari lebih satu ide seperti pengurutan, pensistesisan, dan 

perangkuman. Desain makro dijadikan sebagai sinonim dengan 

strategi instruksional dan desain makro dihubungkan dengan 

langkah-langkah proses desain system instruksional10. 

Pembelajaran dalam pendidikan nilai (PPKn) yang terjadi di 

sekolah umumnya kurang diminati untuk dikaji karena kebanyakan 

dalam penyajiannya didominasi oleh penguatan aspek kognitif dan 

                                                             
9 Barbara B. Seels & Rita C. Richey. Instructional Technology. The 

Definition and Domains of the Filed. Association for Educational 
Communications and Technology. Washington DC. 1994 

10 Barbara B. Seels & Rita C. Richey. Instructional Technology. The 
Definition and Domains of the Filed. Association for Educational 
Communications and Technology. Washington DC. 1994 
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psikomotorik dan kurang menyentuh aspek afektif. Secara tegas 

dinayatkan pula oleh Djahiri dalam Susanto, bahwa dalam 

aplikasinya PPKn sebagai pendidikan nilai lebih dominan pada 

penyajian materi yang bersifat kognitif dan prikomotorik, kurang 

sekali dalam menyentuh aspek afektif.  Hal ini bukan karena guru 

tidak menyadari esensinya, tetapi melainkan ketidakpahaman para 

pengajar. Padahal bagi guru professional dituntut untuk 

memberikan pembinaan keutuhan diri peserta didik agar tidak 

terjerumus pada erosi nilai moral, serta menjadi penyebab 

dehumanisasi, yang pada akhirnya manusia menjadi arogan, egois 

dan individualistis, materialistis, sekuler dan bahkan bersombong 

diri pada penciptanya11. 

Pendekatan klarifikasi nilai sebagai salah satu pendekatan 

dalam pendidikan belum banyak digunakan di Indonesia. Oleh 

karena itu penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan 

metode-metode pembelajaran yang digunakan guru bidang studi 

pendidikan nilai (PPKn). Dalam hal ini akan diteliti teknik-teknik 

guru dalam menerapkan pendekatan klarifikasi nilai dalam 

pembelajaran pendidikan nilai (PPKn), hambatan-hambatan yang 

dialami dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam 

menggunakan metode pembelajaran, serta pengetahuan guru 

bidang studi Pendidikan nilai (PPKn) tentang pendekatan 

klarifikasi nilai. Masalah-masalah tersebut akan dibahas dengan 

ditinjau dari sudut pandang pendekatan klarifikasi nilai. Maksudnya 

adalah pendekatan klarifikasi nilai dijadikan sebagai “pisau” analisis 

terhadap masalaha-masalah tersebut. 

 

                                                             
11 Ahmad Susanto. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. 

Kencana Prenada Media Group. Jakarta. h. 228 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah beberapa metode pembelajaran 

bidang studi Pendidikan nilai (PPKn) di sekolah, yang meliputi: 

1. Apa saja metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 

Pendidikan nilai (PPKn) di sekolah? 

2. Apa saja teknik guru pendidikan nilai (PPKn) di sekolah 

dalam menggunakan pendekatan klarifikasi nilai dalam 

pembelajaran pendidikan nilai (PPKn)? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi guru bidang studi 

pendidikan nilai (PPKn) di sekolah dalam menggunakan 

metode pembelajaran? 

4. Apa saja upaya yang dilakukan guru pendidikan nilai 

(PPKn) di sekolah untuk mengatasi kendala-kendala dalam 

menggunakan metode pembelajaran? 

5. Bagaimanakah pengetahuan guru bidang studi pendidikan 

nilai (PPKn) sekolah tentang pendekatan klarifikasi nilai? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan beberapa metode pembelajaran yang 

digunakan guru Pendidikan nilai (PPKn) di sekolah. 

2. Menganalisis teknik-teknik yang digunakan dalam 

menerapkan metode pembelajaran pada bidang studi 

Pendidikan nilai (PPKn) di sekolah. 
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3. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi guru 

Pendidikan nilai (PPKn) di sekolah dalam menggunakan 

beberapa metode pembelajaran. 

4. Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan guru bidang studi 

Pendidikan nilai (PPKn) di sekolah dalam mengatasi 

kendala-kendala menggunakan metode pembelajaran. 

5. Mendeskripsikan pengetahuan guru bidang stdui 

Pendidikan nilai (PPKn) SMA tentang pendekatan 

klarifikasi nilai. 

6. Menganalisis metode-metode yang digunakan guru 

Pendidikan nilai (PPKn) sekolah ditinjau dari pendekatan 

klarifikasi nilai. 

 

D. Pentingnya Penelitian 

Penelitian ini penting secara teoritis dan praktis. Secara teoritis 

sebagai bahan acuan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut 

mengenai metode mengajar khususnya metode pembelajaran 

bisang studi Pendidikan nilai (PPKn). 

Secara praktis penelitian ini penting sebagai: 

1. Hasil penelitian penting khususnya bagi guru-guru bidang studi 

Pendidikan nilai (PPKn) dalam usaha menerapkan metode 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa berinteraksi aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Masukan bagi guru-guru bidang studi Pendidikan nilai (PPKn) 

dalam usaha mengembangkan kemampuan siswa dalam 

mengambil keputusan dengan menggunakan pendekatan 

klarifikasi nilai. 
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E. Metodologi 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriftif kualitatif. Yaitu 

mendeskripsikan kondisi obyektif (sebenarnya) dari variable yang 

diteliti. Dalam penelitian ini tidak melakukan eksperiment, tanpa 

memberikan perlakuan apapun terhadap variable penelitian. 

Rancangan penelitian kualitatif merupakan rencana penelitian yang 

disusun dan dikembangkan sebagaimana adanya sehingga 

penelitian ini mendapatkan jawaban (data) tentang pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian ini. Bogdan dan Taylor menyatakan 

bahwa penelitian kualittatif memungkinkan peneliti dapat 

mengeksplorasi dan memahami pengalaman manusia berupa 

kepercayaan, penderitaan, rasa sakit, frustasi, penghargaan, 

perjuangan, keindahan, cinta yang terbentuk dan dialami manusia 

sebagai fenomena hidup yang sesungguhnya12. Dimyati menyatakan 

bahwa kegiatan penelitian kualitatif merupakan bagian utuh dari 

perolehan pengetahuan sistematis tentang materi ilmu berupa gejala 

rohani, peristiwa social, dan dunia tanda secara benar. 

Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeahui dan 

mempelajari secara mendalam tentang proses penggunaan 

beberapa metode mengajar guru bidang studi Pendidikan nilai 

(PPKn). Data yang diperoleh akan dikaji dari sudut pandang 

klarifikasi nilai. Penerapan penelitian ini bertolak dari alasan-alasan 

yang didasarkan atas beberapa ahli penelitian kualitatif. 

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi penelitian 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

                                                             
12 Lexy J. Moleng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. 

Bandung. 2009 
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prilaku yang dapat diamati. Menurut Moleong bahwa pendekatan 

ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic 

(utuh)13. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

Kirk dan Miller dalam Moleong mendefinisikan bahwa 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 

social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasanya dalam peristilahannya14. 

Dalam bidang pendidikan menurut Bogdan dan Biklen bahwa 

pada tahun 1960-an gaya kualitatif masih diterapkan dalam 

pendidikan, hanya dipraktekkan dengan konvensional. Penelitian 

kualitatif dalam pendidikan sangat penting karena mengingat 

hakekat pendidikan sebagai suatu proses sadar dalam meningkatkan 

kualitas manusia dan kualitas hidupnya. Oleh karena itu penelitian 

kualitatif memerlukan observasi, dan interview mendalam. Ada 

beberapa penelitian kualitatif yang dilakukan dalam bidang 

pendidikan. Observasi yang dilakukan di sekolah-sekolah antara 

lain; Studi pada Integerasi Rasial oleh Metz dan Rist. Kehidupan 

Kepala Sekolah oleh Wolcott, Pengalaman guru-guru pada sekolah-

sekolah Pedalaman oleh McPherson, Inovasi-inovasi Sekolah 

Sussmann, Wolcott, dan Peranan Wanita dalam Kepemimpinan 

Pendidikan oleh Schmuck. 

Pentingnya penelitian kulaititaif dalam bidang pendidikan 

menurut Sudjana dan Ibrahim ada beberapa alasan, yaitu:  

                                                             
13 Lexy J. Moleng. Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja Rosdakarya. 

Bandung. 2009 
14 Lexy J. Moleng. Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja Rosdakarya. 

Bandung. 2009 
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a. Pendidikan sebagai proses sosialisasi pada hakekatnya 

adalah interaksi manusia dengan lingkungan yang 

membentuknya melalui proses belajar dalam konteks 

lingkungan yang berubah-ubah.  

b. Pendidikan senantiasa melibatkan komponen manusia 

yakni tenaga kependidikan dan siswa dengan komponen 

kurikulum dan system pendidikan, lingkungan pendidikan, 

tempat/ruang dan waktu serta sarana dan prasarana 

pendidikan. Setiap komponen berinteraksi satu sama lain 

dalam satu proses pendidikan yang telah ditetapkan.  

c. Pendidikan sebagai suatu system tidak hanya berorientasi 

kepada hasil tetapi juga berorientasi kepad proses agar 

memperoleh hasil yang optimal.  

d. Pendidikan dalam pengertian luas, terjadi pada manusia dan 

berlangsung sepanjang hayat, dalam lingkungan keluarga, 

sekolah dan lingkungan masyarakat secara alami.  

e. Tekanan utama pendidikan adalah pembinaan dan 

pengembangan kepribadian manusia mencakup aspek 

intelektual, nilai, social dalam satu kestuan utuh, serasi, 

selaras dan seimbang. Pembinaan dan pengembangan 

tersebut melalui proses belajar agar diperoleh perubahan-

perubahan prilaku menyangkut pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. 

Dari beberapa pandangan ahli di atas, maka peneliti dapat 

mengungkapkan bahwa penelitian ini berusaha untuk mengungkap 

secara mendallam mengenai beberapa metode mengajar guru 

bidang studi Pendidikan nilai (PPKn) yang ditinjau/dianaisis dari 

pendekatan klarifikasi nilai pada sekolah menengan atas. Dengan 

penelitian ini memungkinkan peneliti memberikan kesimpulan yang 
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realistis yang dapat digunakan untuk membuat perkiraan-perkiraan 

perkembangan penggunaan beberapa metode pembelajaran bidang 

studi Pendidikan nilai (PPKn), khususnya bagi sekolah tempat 

melakukan penelitian dan bagi sekolah-sekolah lain yang setingkat. 

 

2. Subyek Penelitian 

Penelitian kualitatif mengenal juga isrilah sampel penelitian di 

mana menurut Moleong sampel dalam penelitian kualitatif 

diartikan sebagai koneks dengan ruang lingkup tertentu yang 

dijadikan wahana untuk menyaring sebanyak mungkin informasi 

dari berbagai macam sumber dan bangunannya15. Donald 

mengatakan bahwa sampel dalam penelitian kualitiatif tidak harus 

refrensentatif terhadap populasi, melainkan refresentatif terhadap 

informasi yang bersifat holistic. Informasi muncul kemudian 

dijadikan sebagai dasar dari rancangan dan teori muncul dalam 

penelitian. Tujuan dari sampel ini adalah untuk mendapatkan 

sebanyak mungkin informasi yang bersifat holistic kontekstual16. 

Dalam penelitian kualitatif pengambilan sampel umumnya 

didasarkan atas dasar tujuan tertentu yang disebut dengan 

purposive sampling. Berdasarkan pengambilan sampel bertujuan 

penelitian sampel dalam kualitatif dapat dikelompokkan menjadi 

dua bagian, yaitu subyek penelitian dan tempat penelitian. 

Subyek penelitian adaah pokok permasalahan yang dikaji secara 

mandalan melalui kegiatan penelitian. Subyek penelitian dalam 

penelitian ini adalah guru-guru Pendidikan nilai (PPKn) 

                                                             
15 Lexy J. Moleng. Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja Rosdakarya. 

Bandung. 2009 
16 Donald Ary, dkk. Pengantr Penelitian dalam Pendidikan. 

Diterjemahkan: Arief Furchan. Usaha Nasional. Surabaya. 2004 
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menerapkan beberapa metode mengajar yang ditinjau/analisis 

melalui pendekatan klarifikasi nilai. Beberapa metode yang 

dimaksud adalah terbatas pada metode Tanya jawab, diskusi, 

pemecahan masalah dan bermain peran. Adapun unsur-unsur 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode pembelajaran yang sering digunakan dalam 

pembelajaran Pendidikan nilai (PPKn) 

b. Teknik-teknik yang digunakan dalam menerapkan metode 

pembelajaran Pendidikan nilai (PPKn) 

c. Kendala-kendala yang dihadapi guru bidang studi 

Pendidikan nilai (PPKn) dalam melaksanakan pembelajaran. 

d. Upaya-upaya yang dilakukan guru Pendidikan nilai (PPKn) 

dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. 

e. Pengetahuan guru bidang studi Pendidikan nilai (PPKn) 

tentang pendekatan klarifikasi nilai. 

Sedangkan tempat penelitian merupakan tempat atau obyek 

untuk menjaring informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Pemilihan sekolah sebagai tempat penelitian tidak ditetapkan secara 

acak, namun tempat penelitian ini ditentukan berdasarkan tujuan 

tertentu (purposive).  

Untuk mendapatkan sekolah yang dijadikan sebagai tempat 

penelitian, peneliti telebih dahulu melakukan observasi 

pendahuluan pada beberapa sekolah menengah atas. Berdasarkan 

penelitian pendahuluan tersebut peneliti mendapat tiga sekolah. 

Dengan mempelajari hasil observasi dan dokumen serta informasi 

dari masyarakat peneliti menetapkan tiga sekolah, dengan 

pertimbangan:  
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a. Ketiga sekolah tersebut ada yang paling difavoritkan, 

sedang, dan satu sekolah kurang difavoritkan masyarakat.  

b. Dengan mengambil ketiga sekolah tersebut peneliti 

berkeyakinan dapat mengambil kesimpulan yang dapat 

menggambarkan penggunaan mtoe mengajar pada bidang 

studi Pendidikan nilai (PPKn) yang dianalisis dari 

pendekatan klarifikasi nilai. (3) ketiga sekolah tersebut 

dengan sengaja peneliti merahasiakan nama sekolah, untuk 

menjaga agar peneliti dapat memberikan pandangan dan 

simpulan secara ilmiah, obyektif dan tidak menimbulkan 

permasalahan dikarenakan hasil penelitian yang diungkap 

akan menjadikan sekolah dimaksud mengubah pandangan 

masyarakat. 

 

3. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan data adalah 

informasi yang diperoleh melalui pengamatan lapangan terhadap 

kegiatan belajar mengajar di kelas, wawancara, dokumentasi berupa 

persiapan mengajar guru, maupun dari angket sebagai data 

tambahan. Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua 

kelompok, yaitu data verbal dan data non verbal (data tindakan). 

Data verbal meliputi  kata-kata lisan dan tertulis. Data verbal 

lisan data diperoleh melalui pencatatan hasil wawancara, 

perekaman kegiatan belajar mengajar di kelas. Data verbal tulisan 

dapat diperoleh melalui sumber tertulis, yaitu persiapan mengajar 

guru bidang studi Pendidikan nilai (PPKn). 

Data tindakan berupa hasil pengamatan dan pencatatan 

mengenai kegiatan atau keadaan yang dilakukan disertai dengan 
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kata-kata, misalnya sikap guru dalam mengajar, respon siswa 

terhadap metode mengajar yang digunakan guru. 

Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini adalah data tentang:  

a. Metode-metode pembelajaran yang sering digunakan dalam 

pembelajaran Pendidikan nilai (PPKn) 

b. Teknik-teknik dalam menggunakan metode pembelajaran 

pada bidang studi Pendidikan nilai (PPKn). 

c. Kendala-kendala yang dihadapi guru bidang studi 

Pendidikan nilai (PPKn) dalam menerapkan merode 

klarifikasi nilai. 

d. Upaya-upaya yang dilakukan guru bidang studi Pendidikan 

nilai (PPKn) dalam mengatasi kendala-kendala yang 

dihadapi. 

e. Pengetahuan guru bidang studi Pendidikan nilai (PPKn) 

mengenai pendekatan klarifikasi nilai. 

 

4. Pengumpulan Data 

Menurut Bogdan dan Biklen, pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu (1) pra-

lapangan, (2) kegiatan lapangan, (3) analisis intensif. Tahap-tahap 

pengumpulan data menurut Bogdan dan Biklen tersebut akan 

dijadikan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian ini secara 

operasional untuk mendapatkan data penelitian sesuai dengan 

tujuan penelitian17. 

                                                             
17 Lexy J. Moleng. Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja Rosdakarya. 

Bandung. 2009 
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a. Tahap pra-lapangan 

Tahap pralapangan dilakukan peneliti untuk mendapatkan 

gambaran mengenai metode mengajar yang digunakan oleh 

guru bidang studi Pendidikan nilai (PPKn) dalam kegiatan 

pembelajaran. Tahap pra-lapangan ini penting untuk 

memperoleh gambaran desain penelitan yang digunakan. 

Selain itu untuk mendapatkan gambaran awal mengenai 

pengetahuan guru Pendidikan nilai (PPKn) tentang 

pendekatan klarifikasi nilai sebagai metode pembelajaran. 

Penelitian pendahuluan atau tahap pra-lapangan dilakukan 

satu bukan sebelum penelitian dilaksanakan. Peneliti juga 

mengambil kesempatan mengikuti seminar regional yang 

bertemakan peningkatan kualitas penmebalajran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP dan SMA. Dalam 

seminar tersebut diungkapkan oleh pembicara bahwa 

klarifikasi sebagai sebuah pendekatan hendaknya tidak 

dilakuka terlebih dahulu, karena akan menjadikan siswa 

menentukan nilai menurut ukuran dirinya. 

Pertanyaan yang muncul dalam pikiran peneliti adalah, 

apakah guru yang menggunakan pendekatan klarifikasi nilai 

ini tidak melakukan control terhadap proses pembelajaran 

yang dilaksanakan bersama siswa, apakah guru tidak 

melaksanakan peran sebagai guru yang seharusnya metode 

apapun yang digunakan harus tetap memfasilitasi, 

mengarahkan dan membimbing siswa selama proses 

pembelajaran. Kegiatan pra-lapangan ini sesungguhnya 

peneliti lakukan untuk memastikan persoalan yang terjadi 

benar-benar ada di lapangan. 
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b. Kegiatan lapangan 

Kegiatan lapangan dilakukan peneliti meliputi beberapa 

kegiatan, yaitu; mempersiapkan diri; kegiatan persiapan ini 

merupakan kegiatan menyusun dan mematangkan 

rancangan penelitian yang didasarkan atas hasil observasi 

pra-lapangan, menyusun dan mevalidasi instrument 

penelitian, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti 

Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah lokasi penelitian. 

Memasuki latar penelitian; merupakan upaya dalam 

membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, baik 

pihak sekolah maupun dinas pendidikan setempat, serta 

berkomunikasi dengan sumber data. Komunikasi ini 

menghasilkan kesepakatan antara peneliti dengan sumber 

data untuk mengatur jadwal penumpulan data baik melalui 

metode wawancara, observasi maupun dokumentasi. Jadwal 

yang disepakati tentunya bersifat fleksibel, disesuaikan 

dengan semua kegiatan sumber data agar tidak mengganggu 

aktivitas utama sumber data. Kegiatan pengumpulan 

data; pengumpulan data merupakan kegiatan substansi dari 

seluruh kegiatan penelitian, dan menariknya adalah kegiatan 

pengumpulan data yang dilakukan sangat fleksibel. Kecuali 

data yang dikumpulkan melalui observasi, metode 

pengumpulan data lainnya dilakukan di waktu dan tempat 

yang disepakati antara peneliti dengan sumber data. 

Sehingga peneiti secara tidak langsung dapat 

mengkonfirmasi beberapa data yang sudah diperoleh kepada 

sumber data di waktu dan tempat yang berbeda. Hal ini 

sekaligus peneliti melakukan trianggulasi data penelitian. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

teknik observasi, wawancara, dokumentasi, maupun angket. 
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Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas-aktivitas kegiatan 

di dalam kelas. Selain itu untuk mengamati aktivitas siswa termasuk 

interaksi antara siswa dengan guru dan antara siswa dengan siswa. 

Dengan observasi ini diperoleh data tentang kenyataan-kenyataan 

yang ada di lapangan mengenai metode-metode mengajar yang 

digunakan oleh guru bidang studi Pendidikan nilai (PPKn) dalam 

membelajarkan Pendidikan nilai (PPKn). 

Teknik wawancara digunakan dalam menggali data tentang 

metode mengajar yang sering digunakan guru bidang studi 

Pendidikan nilai (PPKn), teknik dalam menerapkan metode yang 

digunakan, kendala yang dihadapi, upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala, dan pengetahuan guru tentang pendekatan 

klarifikasi nilai. Melalui teknik dokumentasi diperoleh data tentang 

persiapan mengajar guru bidang studi Pendidikan nilai (PPKn), 

sedangkan angket digunakan dalam menggali data tambahan 

tentang pengalaman guru bidang studi Pendidikan nilai (PPKn). 

Untuk mengembangkan instrument penelitian di atas, peneliti 

telah menetapkan beberapa indicator untuk pengembangan 

pedoman observasi maupun angket sebagai berikut: 

Tabel 1 : Indikator Instrumen penelitian 

No. Instrumen Sasaran Indikator 

1. Observasi Guru a. Metode pembelajaran yang 
digunakan guru Pendidikan nilai 
(PPKn) 

b. Teknik dalam menggunakan 
metode pembelajaran 

c. Kendala dalam menggunakan 
metode pembelajaran 

d. Upaya guru Pendidikan nilai 
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No. Instrumen Sasaran Indikator 

(PPKn) dalam mengatasi kendala 

2. Wawancara Guru a. Metode pembelajaran yang 
digunakan guru Pendidikan nilai 
(PPKn) 

b. Teknik dalam menggunakan 
metode pembelajaran 

c. Kendala dalam menggunakan 
metode pembelajaran 

d. Upaya guru Pendidikan nilai 
(PPKn) dalam mengatasi kendala 

Siswa a. Tanggapan siswa terhadap 
metode pembelajaran yang 
digunakan guru Pendidikan nilai 
(PPKn) 

b. Pengetahuan guru Pendidikan 
nilai (PPKn) tentang pendekatan 
klarifikasi nilai 

3. Angket Guru Pengetahuan guru bidang studi 
Pendidikan nilai (PPKn) dalam 
mengajar Pendidikan nilai (PPKn) 

4. Dokumentasi Guru Persiapan mengajar guru Pendidikan 
nilai (PPKn) 

 

5. Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif konsep mengenai validitas dan 

reliabiltas data berbeda dengan konsep dalam penelitian kuantitatif. 

Validitas data dalam penelitian kualitatif mengacu kepada hasil 

observasi, wawancara yang benar-benar berisikan informasi yang 

diperlukan oleh peneliti. Jika terjadi kesalahan-kesalahan proses 

penelitian secara langsung, maka akan menyebabkan data kurang 
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valid. Hal ini akan mengakibatkan bias dalam mendeskripsikan data 

hasil penelitian. Sedangkan reliabilitas dalam penelitian kualitatif 

adalah mengacu kepada proses pengumpulan data. Proses 

pengumpulan data tersebut harus konsisten dan stabil. 

Factor lain yang dapat menyebabkan terjadinya bias dalam 

menginterpretasikan data adalah subyektifitas dari peneliti itu 

sendiri. Menurut Vockell dan Asher, peneliti cenderung melakukan 

bias karena adanya pandangan interpretasi pribadi yang 

menyebabkan kesalahan dalam menafsirkan apa yang benar-benar 

terjadi. Untuk mengatasi kecenderungan terjadinya bias tersebut 

Vockel dan Asher menyarankan agar peneliti memeriksa kembali 

data yang telah dikumpulkan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

meminta partisipasi dari responden untuk menilai kembali data itu. 

Tetapi disarankan agar tidak melakukan pada saat kegiatan 

penelitian sedang berlangsung. Pengontrolan ini sebaiknya 

dilakukan pada lain kesempatan dan pada tempat yang berbeda. 

Salah satu cara yang disarankan oleh Vockell dan Asher adalah 

dengan melakukan trianggulasi data. 

Moleong mengungkapkan trianggulasi merupakan teknik 

pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data 

itu18. Trianggulasi dimaksudkan untuk mengecek kredibilitas data 

yang dilakukan dengan teknik trianggulasi pengumpulan data. 

Trianggulasi pengumpulan data yaitu dengan membandingkan data 

atau informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Selain itu penelitian ini meminta keterlibatan 

responden untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh, baik 

melalui wawancara maupun observasi. Peneliti memberikan data 

                                                             
18 Lexy J. Moleng. Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja Rosdakarya. 

Bandung. 2009 
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tersebut kepada responden yang sudah ditulis dengan baik di dalam 

format catatan lapangan dan transkrip wawancara. Upaya 

selanjutnya dalam triangulasi data penelitian ini dilakukan dengan 

cara: 

a. Membandingkan hasil observasi di lapangan dengan hasil 

wawancara. 

b. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil angket 

c. Membandingkan hasil observasi dengan persiapan mengajar 

guru, dan 

d. Membandingkan hasil wawancaran dengan hasil persiapan 

mengajar guru Pendidikan nilai (PPKn) 

Selain dengan langkah-langkah trianggulasi di atas, peneliti juga 

melakukan diskusi dengan teman sejawat. Peneliti meminta 

kehadiran beberapa teman sejawat untuk mendiskusikan data hasil 

penelitian yang dilaksanakan di luar tempat penelitian, dengan 

tujuan diperoleh kritikan, masukan tentang data penelitian di waktu 

dan tempat yang berbeda. 

 

6. Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

analisis data deskriptif. Analisis data dilakukan dengan cara menata 

secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dokumentasi 

maupun data yang dihasilkan dari angket.penataan ini dimaksudkan 

untuk menajamkan pemahaman terhadap makna data dan 

menyajikannya sebagai hasil temuan dalam penelitian. Data 

dianalisis selama dan sesudah pengumpulan data dilakukan. 

Menurut Miles dan Huberman analisis data dalam penelitian 

kulaitatif terdiri dari tiga alur, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian 
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data, dan 3) penarikan simpulan/verifikasi19. Ketiga alur tersebut 

oleh Miles dan Huberman penelit jadikan sebagai acuan dalam 

menganalisis data. 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi 

data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi 

data dimaksudkan untuk melihat hal-hal yang esensial dari metode 

pembelajaran Pendidikan nilai (PPKn). Reduksi data ini 

berlangsung terus menerus selama  pengumpulan data 

dilaksanakan.  

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penyajian data 

dilakukan untuk memproses informasi yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, dokumentasi dan angket, sehingga informasi 

yang masih bersifat kompleks disederhanakan ke dalam satu 

kesatuan. Dengan demikian akan mendapatkan data yang mudah 

dipahami serta informasi yang jelas. 

Sedanngkan penarikan kesimpulan merupakan tahap paling 

penting. Dari pengumpulan data adalah untuk mencari arti, 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat, dan 

proposisi. Untuk mengorganisasi data agar mudah menafsirkan, 

menarik kesimpulan, maka data dikonfirmasikan dengan teori, 

tujuan dan masalah dalam penelitan. Pertimbangan pemilihan 

analisis ini didasarkan karena penelitian ini bersifat deskriptif 

kualitatif, dimana datanya berupa catatan-catatan hasil observasi, 

wawancara, angket maupun sumber-sumber tertulis. 

                                                             
19 Miles B., Matthew & Huberman, M.,A. Analisis Data Kualitatif. PT. 

Remaja Rosdakarya 2007. h. 16-19 
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Model analisis data mengadopsi pola alur alir dari Miles dan 

Huberman20: 

 

Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data:  

Model Alir Miles dan Huberman 2007 

 

Model analisis data di atas menggambarkan bahwa proses 

analisis data dalam penelitian ini dilakukan tidak setelah semua data 

terkumpul, akan tetapi analisis data dilakukan sejak dimulai 

pengumpulan data sejak awal. Selama proses pengumpulan data 

analisis tetap dilakukan, dimulai dengan reduksi data, dimana data 

harus dipilah dan dipilih, diukur dengan ketepatan focus dan 

masalah penelitian. Selama reduksi data secara terus menerus 

dilakukan antisipasi, melakukan control data, melakukan konfirmasi 

data kepada semua sumber data, baik data yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara maupun dokumen. 

                                                             
20 Miles B., Matthew & Huberman, M.,A. Analisis Data Kualitatif. PT. 

Remaja Rosdakarya 2007. h. 18 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan 

Antisipasi   selama   sesudah 

selama   sesudah 

selama   sesudah 

Masa Pengumpulan Data 
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Penyajian data juga dilakukan selama maupun sesudah proses 

pengumpulan data, dan reduksi data. Penyajian data dilakukan 

sebelum penarikan simpul-simpul awal untuk kemudian 

dideskripsikan secara ilmiah. Penyajian data dilakukan dengan 

membuat table guna mempertegas setiap focus penelitian yang 

dihubungkan dengan seluruh data dari setiap metode pengumpulan 

data, lalu kemudian dirumuskan simpul untuk menjawab 

permasalahan penelitian. 

Demikian pula dengan tahap penarikan kesimpulan, bukan 

penarikan kesimpulan sebagai akhir dari seluruh rangkaian 

penelitian. Akan tetapi simpulan yang dikembangkan dari seluruh 

data yang diolah melalui format table analisis. Analisis data seperti 

ini juga disebut dengan analisis data “sambil jalan”, yakni analisis 

data yang dimulai sejak penumpulan data, selama pengumpulan 

data dan setelah pengumpulan data penelitian. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Pada bagian ini akan diuraikan berturut-turut tentang 

pengertian nilai, pembelajaran nilai, kompetensi dan 

profesionalisme guru, pendekatan pembelajaran, pendekatan 

klarifikasi nilai dan tujuan pendidikan nilai. 

1. Pengertian Nilai 

Nilai dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah intisari 

dari proses tersebut (pendidikan dan pembelajaran). Namun yang 

sering menjadi persoalan adalah bagaimana membelajarkan nilai-

nilai kepada siswa sehingga siswa menjadi terbiasa berprilaku sesuai 

dengan nilai-nilai yang diberikan. Nilai merupakan sesuatu tentang 
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baik-buruk, benar-salah, patut-tidak patut, pantas-tidak pantas, 

sesuai-tidak sesuai. Hal ini terkadang dipengaruhi oleh perasaan, 

sehingga setiap kali seseorang akan mengambil keputusan dapat 

saja keputusan tersebut menjadi subyektif, karena keputusannya 

sangat dipengaruhi oleh perasaan.  

Sering ditemukan bahwa orang berprilaku tidak sesuai dengan 

nilai-nilai yang dianut, nilai-nilai yang sesungguhnya telah dipelajari 

sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Padahal muatan 

nilai-nilai dalam setiap pokok kajian dalam pembelajaran telah 

banyak tertuang dalam setiap conten pembahasan, seperti dalam 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Sebagaimana diungkapkan Mubarok bahwa nilai-nilai itu telah 

diajarkan pada anak-anak di sekolah dasar sebab nilai tersebut 

menjadi pokok-pokok bahasan dalam Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn). Inilah kemudian mengapa pembelajaran 

PPKn, menjadi penting. Selain itu beberapa alasan mengapa 

pembelajaran PPKn sebagai pendidikan nilai di sekolah perlu 

diajarkan kepada siswa, Djahiri dalam Susanto menyatakan ada tiga 

alasanya yaitu : 

a. Bahwa sebagai makhluk hidup, manusia bersifat multi 

kodrati dan multifungsi-peran (status); manusia bersifat 

multikompleks atau neopluralistis. Manusia memiliki kodrat 

Ilahi, social, budaya, ekonomi, dan politik 

b. Bahwa setiap manusia memiliki: sense of… atau value of… 

dan conscience of…. Sense of… menunjukkan integritas atau 

keterkaitan atau kepedulian manusia akan sesuatu. Sesuatu 

ini bisa material, immaterial, atau kondisional atau waktu 

c. Bahwa manusia ini unik (uniqe human). Hal ini karena 

potensinya yang multipotensi dan fungsi peran serta 
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kebutuhan atau human desire yang ulti peran serta 

kebutuhan21. 

Sebagai makhluk social, siswa sebagai sasaran dari pendidikan 

nilai melalui mata pelajaran PPKn, seharusnya dapat berikir secara 

kritis dalam menanggapi berbagai persoalan hidup, melihat dengan 

kesadaran akal, dan kreatif dalam menyelesaikan persoalan. Di 

dalam komunitas harus pula mengambil peran dan berpartisipasi 

dan bertindak untuk kemudian mempertanggungjawabkan segala 

tindakan yang dilakukan atas peran (status) yang melekat dalam 

dirinya. Pembelajaran nilai melalui PPKn di sekolah aspek-aspek 

tersebut terintegrasi sejak dalam perencanaan, penyajian bahan, dan 

melekat pada sosok guru PPKn dalam setiap aktivitas pembelajarn 

PPKn.  

Tujuan pembelajaran PPKn sebagaimana tergambar di atas 

oleh Mulyasa dalam Susanto dijabarkan sebagai berikut: 

a. Siswa mampu berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam 

menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan 

di negaranya. 

b. Siswa mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, 

secara aktif dan bertanggungjawab, sehingga bisa bertindak 

secara cerdas dalam semua kegiatan. 

c. Siswa bisa berkembang secara positif dan demokratis, 

sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di 

dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu memanfaatkan 

teknologi informasi dengan baik. Hal ini akan mudah 

tercapai jika pendidikan nilai dan norma tetap ditanamkan 

pada siswa sejak usia dini karena jika siswa sudah memiliki 

                                                             
21 Ahmad Susanto. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. 

Kencana Prenada Group. Jakarta 2013. h. 228-229 
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nilai norma yang baik, maka tujuan untuk mencapai warga 

negara yang baik akan mudah terwujudkan22. 

Jadi sebenarnya prilaku-prilaku yang diinginkan dan 

dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari generasi muda 

bangsa ini telah cukup tertampung dalam pokok bahasan dalam 

pendidikan nilai yang sekarang sedang berlangsung23. 

Linda (1995) menyatakan bahwa nilai-nilai yang dimaksud 

terbagi ke dalam dua kelompok nilai pertama: values of being. Yaitu 

nilai-nilai nurani seperti kejujuran, keberanian, cinta damai, 

keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian dan 

keseuaian. Kedua: values of giving, yaitu nilai memberi seperti setia, 

dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih saying, peka, tidak egois, baik 

hati, ramah, adil dan murah hati24. Namun persoalannyasaat ini 

adalah bagaimana membelajarkan nilai-nilai tersebut kepada siswa 

agar menjadi terbiasa dengan nilai dan berprilaku sesuai dengan 

nilai-nilai yang dipesankan dalam setiap pokok bahasan yang ada. 

Memperhatikan pengertian pendidikan dari beberapa ahli 

termasuk yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional (UUSPN) nomor 20 tahun 2003, di dalamnya dengan 

jelas sangat mengutamakan nilai-nilai yang kelak dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam berprilaku. Sebut saja pengertian yang 

dituangkan dalam UUSPN tersebut dengan jelas proses 

pembelajaran dan susana belajar yang dikehendaki adalah proses 

                                                             
22 Ahmad Susanto. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. 

Kencana Prenada Group. Jakarta 2013. h. 231-232 
23 Zaim Mubarok. Membumikan Pendidikan Nilai. Mengumpulkan 

yang terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai. 
Al-Fabeta. Bandung. 2008. h.7 

24 Zaim Mubarok. Membumikan Pendidikan Nilai. Mengumpulkan 
yang terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai. 
Al-Fabeta. Bandung. 2008. 
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aktif yang akan dapat mengembangkan potensi siswa untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalina diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan, sehingga nantinya siswa akan dapat hidup 

bermasyarakat, berbangsan maupun bernegara. Nilai-nilia luhur 

sebagaimana disebutkan tersebut tentunya tidak harus terbatas 

pada mata pelajaran tertentu saja seperti PPKn, maupun 

pendidikan agama, tetapi seharusnya nilai-nilai tersebut dilekatkan 

dalam proses pembelajaran lainnya. 

Ki Hajar Dewantara lebih jelas lagi menyatakan bahwa 

pendidikan berarti daya upaya memajukan bertumbuhnya 

budipekerti (kekuatan bathin, karakter), fikiran (intekect) dan tubuh 

anak yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan agar 

dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan 

penghidupan anak-anak yang kita didik selaras. Lebih lanjut Ki 

Hajar Dewantara menyatakan pendidikan budipekerti harus 

menggunakan syarat-syarat yang selaras dengan jiwa kebangsaan 

menuju kepada kesucian, ketertiban dan kedamaian lahir bathin, 

tidak saja syarat-syarat yang sudah ada dan ternyata baik, melainkan 

juga syarat-syarat jaman baru yang berfaedah dan sesuai dengan 

maksud dan tujuan25. Sementara itu Zamroni dalam Mubarok 

dengan tegas melekatkan nilai-nilai tersebut ke dalam pengertian 

pendidikan. Ia mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses 

menanamkan dan mengembangkan pada diri peserta didik 

pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup agar kelak ia dapat 

membedakan barang yang benar dan yang salah, yang baik dan 

                                                             
25 Ki Hajar Dewantara. Pendidikan. Majelis Luhur Persatuan Taman 

Siswa. Yogyakarta. 1977. h. 14-15 
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buruk, sehingga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat akan 

bermakna dan berfungsi secara optimal26. 

Dengan semikian sebagaimana telah diungkapkan di atas, 

pembelajaran tentang nilai haruslah menjadi core (intisari) dalam 

setiap proses pembelajaran, baik itu pembelajaran mata pelajaran 

yang secara khusus memuat pokok bahasan dan conten nilai, 

maupun pembelajaran mata pelajaran lainnya. Jika setiap 

pembelajaran baik dalam suasana belajar maupun proses yang 

diwarnai dengan nilai-nilai yang akan dapat membentuk karakter 

siswa, apalagi nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang diakui 

menjadi milik bersama masyarakat, maka nantinya siswa ditengah-

tengah masyarakat dengan mudah dapat menyesuaikan diri, karena 

direkatkan oleh nilai-nilai yang diakui bersama. 

Zaim Mobarok menyatakan bahwa nilai-nilai yang menjadi 

milik bersama di dalam masyarakat menjadi perekat bagi 

masyarakat itu. Kalau suatu masyarakat telah mempunyai nilai yang 

sama tentang yang berguna dan tidak berguna, tentang cantik dan 

tidak cantic, tentang yang baik dan buruk, maka masyarakat yang 

seperti itu seolah-olah telah direkat oleh suatu norma yang sama, 

sehingga anggota masyarakat itu akan mempunyai solidaritas yang 

tinggi. Jadi kalau nilai-nilai ini telah menjadi milik bersama dan 

telah tertanam dengan emosi yang mendalam, maka anggota 

masyarakat itu akan bersedia berkorban dan berjuang untuk 

mempertahankan nilai-nilai itu27. 

                                                             
26 Zaim Mubarok. Membumikan Pendidikan Nilai. Mengumpulkan 

yang terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai. 
Al-Fabeta. Bandung. 2008. h. 3 

27 Zaim Mubarok. Membumikan Pendidikan Nilai. Mengumpulkan 
yang terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai. 
Al-Fabeta. Bandung. 2008. h. 10 



Pembelajaran  dalam Pendidikan Nilai ~ 35 

Seiring dengan perkembangan dalam dunia pendidikan, nilai 

dimaknai lebih luas, tidak sebatas pengertian sikap dan tingkah laku 

saja, yang hanya mengatur hubungan antar manusia. Tetapi nilai 

diartikan sebagai karakter yang melekat pada diri seseorang. Parkey 

dalam Ansyar menyatakan bahwa pengertian nilai-nilai atau 

karakter mencakup juga hasil pengembangan diri, seperti bersikap 

positif pada pendidikan dan sekolah, pengendalian diri, kecerdasan 

emosional, keadilan social, dan integeritas pribadi28. Dengan 

demikian nilai atau karakter yang dimaksudkan Parkey di atas tidak 

cukup pada persoalan relationship virtues, seperti respek terhadap 

orang lain, sikap tolerasni, empati, dan kebaikan kepada orang lain, 

tetapi juga menghendaki kebaikan seseorang terhadap dirinya 

sendiri (self oriented) seperti displin, jujur, kerja keras, tidak mudah 

menyerah yang dikombinasikan dengan relationship virtues. 

Nilai yang diungkapkan oleh Parkey di atas, oleh Ansyar 

ditambahkan dengan kategori ketiga yaitu nilai-nilai yang mengatur 

hubungan manusia dengan Allah, sehingga pendidikan nilai lebih 

tepat disebut dengan Pendidikan Akhlak Mulia yang tertuang dalam 

Standar Isi29. 

 

2. Tujuan Pendidikan Nilai 

Lembaga pendidikan bertujuan tidak hanya untuk membantu 

siswa meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi sekaligus juga 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menentukan nilai moral. 

Ryan menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menjadikan 

                                                             
28 Mohammad Ansyar. Kurikulum, Hakekat Fondasi, Desain dan 

Pengembangan. Prenada Media Grup. Jakarta. 2015. h. 161 
29 Mohammad Ansyar. Kurikulum, Hakekat Fondasi, Desain dan 

Pengembangan. Prenada Media Grup. Jakarta. 2015 h. 162 
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manusia yang crdasa dan berakhlak30. Oleh karena itu pendidikan 

nilai di sekolah merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan. 

Sekolah dan guru membantu siswa meningkatkan tahap 

perkembangan moralnya ke arah penalaran yang lebih tinggi. 

Suparyo menyatakan perkembangan tingkat pertimbangan moral 

dipengaruhi oleh empat factor, yaitu: 1) factor lingkungan social, 2) 

factor perkembangan kognitif, 3) factor empati dan, 4) factor 

konflik-konflik kognitif. 

Karena nilai dianggap sebagai suatu proses, maka proses 

prilaku moral tidak hanya berwujud dalam suatu yang tampak dan 

konkrit. Tetapi juga berwujud pertimbangan-pertimbangan yang 

mendasar mengenai suatu keputusan moral. Karena itu dapat 

dikatakan bahwa pertimabangan moral merupakan faktir yang 

menentukan bentuk-bentuk keputusan prilaku moral. Pendidikan 

nilai yang dapat membantu siswa mampu melakukan pertimbangan 

nilai yaitu dengan menitikberatkan pada adanya kondisi belajar yang 

terbuka. Kondisi belajar yang terbuka terutama diwujudkan melalui 

kegiatan diskusi antar teman sebaya mengenai dilema-dilema moral. 

Beddoe mengemukakan bahwa pendidikan nilai hendaknya 

meningkatkan kecakapan dan meningkatkan tahap pertimbangan 

moral anak melalui pemecahan masalah mengenai konflik-konflik 

nilai. 

Menurut Franklin bahwa tugas pendidikan nilai  adalah 

menyampaikan dan mempertahankan nilai social, meningkatkan 

moralitas manusia, menjadi agen pengembang yang mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir moral secara maksimal. 

Kohlberg mengatakan bahwa tujuan pendidikan nilai adalah 

ditekankan untuk merangsang tingkat pertimbangan moral siswa. 

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pendidikan nilai, Kohlberg 

                                                             
30 Kevin Ryan. Teacher Education and Moral Education…. 
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mengatakan bahwa konsep pengembangan pembelajarannya lebih 

sesuai melalui imposisi, tidak menyatakan secara langsung system 

nilai yang konkrit31. 

Berdasarkan hal tersebut pendidikan diharapkan meningkatkan 

pemahaman mengenai hakekat pengembangan moral serta 

memahami metode-metode komuniasi moral. Pendidikan nilai 

membantu mengembangkan pemahaman moral seperti cinta kasih 

dan kesamaan, yang merupakan tujuan pendidikan nilai. Ada lima 

tujuan pendidikan nilai sebagaimana yang disebutkan oleh 

Frankena, yaitu: 

a. Mengusahakan pemahaman-pemahaman moral dalam 

mempertimbangkan tindakan-tindakan dan penetapan 

keputusan yang harus dikerjakan,  

b. Membantu mengembangkan kepercayaan satu atau 

beberapa prinsip umum yang fundamental, ide-ide atau 

nilai-nilai sebagai suatu landasan untuk mempertimbangkan 

moral dalam penetapan keputusan,  

c. Membantu mengembangkan kepercayaan pada mengadopsi 

norma-norma konkrit, nilai-nilai, kebaikan-kebaikan seperti 

pada pendidikan nilai tradisional selama ini,  

d. Mengembangkan suatu kecenderungan untuk melakukan 

suatu yang baik secara moral,  

e. Meningkatkan pencapaian refleksi otonomi, pengendalian 

diri atau kebebasan spiritual, meskipun itu disadari dapat 

                                                             
31 Lawrence Kohlberg. Essay on Moral Development. The Psychology 

of Moral Development….. 
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membuat seseorang menjadi mengkritik terhadap ide-ide 

dan prinsip-prinsip, dan aturan-aturan umum32. 

Dengan demikian pendidikan nilai di sekolah bertujuan untuk 

membantu siswa mengembangkan tahap perkembangan 

pertimbangan moral, pemikiran dan penalaran moral. 

 

3. Pembelajaran Pendidikan Nilai 

Pendidikan nilai menjadi tanggungjawab sekolah yang harus 

terintegerasi muali dari kurikulum hingga proses pembelajarannya. 

Pendidikan nilai dalam prosesnya harus dipahami tidak dapat 

berdiri sendiri, tetapi harus mengintegerasikan tiga kawasan 

taksonomi dalam pembelajaran di kelas. Tugas berat sekolah 

mebnentuk siswa menjadi manusia seutuhnya yang dalam dirinya 

tergambar dalam kehidupan sehari-hari pengetahuan, sikap dan 

keterampilannya. Ansyar menyatakan bahwa untuk mencapai hal 

tersebut kurikulum di sekolah tidak cukup focus pada 

pengembangan intelektual (knowing), tetapi harus mencakup 

internalisasi dan pengamalan (doing) siswa terhadap nilai-nilai yang 

terefleksi pada kepribadian dan tingkah laku (behaving) siswa sehari-

hari33. 

Istilah pembelajaran yang digunakan dalam kajian ini tidak 

dimaksudkan menghilangkan makna pendidikan. Penulis 

mengasumsikan bahwa antara mendidik dan membelajarkan adalah 

dua buah konsep yang jika diimplementasikan tidak dapat 

dipisahkan. Jika seorang guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

                                                             
32 Frankena. Moral Education, Philosofic View of. The Encyclopedia of 

Education. 1971. 4 (10). h. 394-398 
33 Mohammad Ansyar. Kurikulum, Hakekat Fondasi, Desain dan 

Pengembangan. Prenada Media Grup. Jakarta. 2015 h. 164 
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maka di dalamnya harus terjadi proses mendidik. Karena mendidik 

adalah roh dalam proses tersebut yang akan menyempurnakan 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran tanpa menanamkan 

nilai-nilai, akan menjadikan proses pembelajaran kering, kurang 

bermakna. Namun demikian proses dalam mendidik sering kali 

harus dilaksanakan melalui proses pembelajaran. Dengan demikian 

antara kegiatan membelajarkan dengan mendidik seperti dua sisi 

mata uang yang jika salah satu sisi tidak ada, maka akan 

menghilangkan nilai atau makna proses pembelajaran yang 

berlangsung. 

Sampai dengan saat ini pernyataan tentang pendidikan nilai, 

apalagi pembelajaran nilai masih belum familier sebagaimana 

istilah-istilah lain, misalnya pendidikan biologi, pendidikan IPS, 

pendidikan geografi, pendidikan ekonomi, pendidikan matematikan 

dan lain sebagainya. Padahal pendidikan nilai adalah hakekat dari 

pendidikan itu sendiri. Lalu, apa sesungguhnya yang menjadi ranah 

atau kajian dari pendidikan nilai? Mengingat ranah dari ilmu 

pengetahuan yang memuat tiga aspek keilmuan seperti ontology, 

epistimologi dan aksiologi, maka kajian dari pendidikan nilai adalah 

padadimensi aksiologi karena dimensi ini mengkaji hal-hal yang 

terkait dengan tugas maupun manfaat nilai-nilai yang diakui 

bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan ontology 

berkaitan persoalan hakekat dari ilmu pengetahuan, dan 

epistimologi berkaitan dengan sumber-sumber dari kajian ilmu 

pengetahuan. Namun bukan berarti pendidikan nilai tidak 

membelajarkan hal-hal yang terkait dengan hakekat maupun 

sumber-sumber dari pengetahuan tentang nilai. 

Pendidikan nilai sesungguhnya adalah menanamkan nilai-nilai 

kepada orang lain (siswa), sehingga timbul kesadaran, kemudian 

dimanifestasikan secara holistic dalam seluruh kehidupan yang 
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dijalankan. Dengan demikian tanggung jawab guru dalam 

menanamkan nilai tersebut tidak hanya pada guru pendidikan nilai, 

tetapi juga kepada semua guru. Setiap terjadinya pembelajaran 

harus dapat dikombinasikan ketiga ranah yaitu sikap, pengetahuan 

dan keterampilan. Karena hanya dengan kombinasi ketiga ini akan 

melahirkan generasi yang menghargain nilai-nilai humanis dalam 

dirinya dan orang lain. 

Berbagai cara yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

pendidikan nilai, baik itu disebut sebagai pendekatan atau lainnya. 

Semuanya bertujuan agar siswa terbantu dalam mengungkapn nilai-

nilai dalam dirinya. Setiap cara yang dilakukan untuk siswa pada 

sekolah pendidikan dasar dan menengah, perlu mempertimbangkan 

pola-pola dalam penyajian bahan yang didasarkan kepada prinsip: 

(1) dari mudah ke sukar, (2) dari sederhana ke rumit, (3) dari yang 

bersifat konkrit ke abstrak, (4) menekankan pada lingkungan yang 

paling dekat dengan anak sampai kepada lingkungan masyarakat 

yang lebih luas34. Keempat prinsip ini tentunya juga dengan 

mempertimbangkan aspek psikologis siswa. Penyajian bahan materi 

tentunya harus mempertimbangkan tingkat kesulitan, jangan 

sampai penyajian dimulai dengan hal-hal yang sulit, karena akan 

dapat menyebabkan siswa mengalami shock sehingga siswa akan 

kesulitan di dalam menangkap makna dan pesan-pesan 

pembelajaran. Diketahui bahwa pada usia-usia tertentu anak mulai 

dari melihat dan mendegar segala sesuatu secara konkrit, pelan-

pelan akan beranjak kepada cara berpikir yang abstrak.  

Struktur bahan penyajian seperti di atas, apabila dipandang dari 

sudut desain pembelajaran, maka dapat dilakukan melalui proses 

                                                             
34 Zaim Mubarok. Membumikan Pendidikan Nilai. Mengumpulkan 

yang terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai. 
Al-Fabeta. Bandung. 2008.  h. 58 



Pembelajaran  dalam Pendidikan Nilai ~ 41 

analisis instruksional. Dimana dalam setiap analisis 

mempertimabngkan sifat dan karakteristik materi pembelajaran. 

Melalui analisis tersebut dapat diketahui apakah sifat dan 

karakteristik materi memerlukan materi prasyarat atau tidak, atau 

hanya berupa isi materi dengan tanpa prasyarat sehingga dapat 

memulai penyajian dari pokok materi yang mana saja. 

Beberapa pilihan pendekatan yang dignakan dalam 

pembelajaran pendidikan nilai dinyatakan oleh Martorella dalam 

Mubarok yaitu: 

a. Evocation, yaitu pendekatan agar peserta didik diberi 

kesempatan dan keleluasaan untuk secara bebas 

mengekspresikan respon efektifnya terhadap stimulus yang 

diterimanya; 

b. Inculcation, yaitu pendekatan agar peserta didik menerima 

stimulus yang diarahkan menuju kondisi siap; 

c. Moral Reasoning, yaitu pendekatan agar terjadi transaksi 

intelektual taksonomik tinggi dalam mencari pemecahan 

suatu masalah; 

d. Value Clarification, yaitu pendekatan melalui stimulus terarah 

agar siswa diajak mencari kejelasam isi pesan keharusan nilai 

moral; 

e. Value Analysis, yaitu pendekatan agar siswa dirangsang 

untuk melakukan analisis nilai moral; 

f. Moral Awsreness, yaitu pendekatan agar siswa menerima 

stimulus dan dibangkitkan kesadarannya akan nilai tertentu; 

g. Commitment Approach, yaitu pendekatan agar siswa sejak awal 

diajak menyepakati adanya suatu pola piker dalam proses 

pendidikan nilai; 
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h. Union Approach, yaitu pendekatan agar peserta didik 

diarahkan untuk melaksanakan secara riil dalam suatu 

kehidupan35. 

 

4. Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Nilai 

Peran guru adalah sangat penting, termasuk membantu 

perkembangan seperangkat nilai siswa untuk dapat bersosialisasi 

dalam masyarakat. Banks menyatakan bahwa tujuan pokok 

pendidikan nilai adalah membantu siswa mengembangkan 

seperangkat nilai-nilai yang dapat mencapai tujuan tertentu dan 

sebagai warga negara yang bertindak reflektif. Oleh karena itu guru 

harus membantu perkembangan siswa dengan satu metode atau 

proses untuk mengklarifikasi dan mendapatkan nilai-nilai mereka 

sendiri kemudian nilai-nilai tersebut diajarkan dengan mendidik.  

Dalam pendekatan pendidikan nilai, satu model yang dapat 

digunakan adalah model inkuiri. Model ini merupakan model yang 

hidup dalam ilmu social dan philosopy. Bank juga menyatakan, 

bahwa model ini dapat membantu siswa dalam memberikan 

pertimbangan-pertimbangan nilai. Karena model ini dirancang 

untuk membantu siswa menganalisis permasalahan nilai yang 

berhubungan dengan problematika, seperti kelas social, religi dan 

moralitas, ras dan hubungan kelompok kecil36. Dengan model ini 

siswa dapat mendefiniskan konsep-konsep nilai, konsekwensinya, 

konsekwensi menilai dengan menggunakan seperangkat kriteria, 

                                                             
35 Zaim Mubarok. Membumikan Pendidikan Nilai. Mengumpulkan 

yang terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai. 
Al-Fabeta. Bandung. 2008.  h. 58 

36 James A. Bank. Teaching Strategies for Social Studies. Longman New 
York & London. 1990 
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dan mencoba untuk memberikan alasan dari kriteria yang 

digunakan untuk mengevaluasi. 

Klarifikasi nilai sebagai metode pembelajaran bidang studi 

Pendidikan nilai (PPKn) juga membantu siswa dalam menganalisis 

suatu peristiwa nyata atau problematic yang disajikan dalam bentuk 

cerita atau informasi factual. Problematika ini disarankan oleh 

Kohlberg agar disajikan dalam bentuk cerita yang di dalamnya 

memuat konflik-konflik. Mengapa melalui cerita? Melalui cerita 

siswa akan dapat mencerna setiap “kata” dan mempergunakan 

“logika” untuk mengerti alur cerita, siswa belajar menjadi 

pendengar yang baik, belajar duduk dengan tenang dan mendengar 

cerita, melalui cerita dapat menciptakan theatre of mind sehingga 

siswa dapat menikmati cerita dan siswa dapat mengambil 

kesimpulan yang kemudian mencoba menerapkan nilai-nilai dalam 

cerita yang disajikan. 

Demikian pula menurut Banks, penyajian materi dapat 

dilakukan dengan memberikan studi kasus peristiwa dalam novel 

dan cerita maupun informasi factual. Oleh karena itu agar siswa 

dapat melakukan analisis, Bank menganjurkan agar dalam 

penggunaan pendekatan klarifikasi menggunakan pendekatan action 

learning. Dengan menggunakan pendekatan action learning siswa 

dapat melakukan analisis dan mengklarifikasi nilai. Siswa 

menetapkan dengan berkesempatan bertindak secara personal dan 

social yang didasarkan pada pandangan mereka, mendorong siswa 

untuk berinteraksi dan menjadi bagian kelompok masyarakat atau 

system social37. 

 

                                                             
37 James A. Bank. Teaching Strategies for Social Studies. Longman New 

York & London. 1990 
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5. Pendekatan Klarifikasi Nilai 

Menurut Mubarok pendekatan klarifikasi nilai (values 

Clarificatian approach) memberia penekanan pada usaha membantu 

siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk 

meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka 

sendiri38. Membelajarkan nilai kadang sering menjadi persolan 

tersendiri. Dalam menanamkan nilai yang diharapkan akan 

membentuk sikap siswa, guru akhirnya sering terjebak ke dalam 

proses pembelajaran yang didominasi oleh metode yang 

menekankan kepada kemampuan kognitif siswa. Untuk 

meminimalisir kekeliruan dalam menanamkan nilai-nilai yang 

membentuk sikap guru perlu memerankan diri sebagai model bagi 

siswa. Model yang dicontoh, dan ditiru oleh siswa, seperti jika guru 

menghendaki siswa memiliki nilai-nilai yang membentuk sikap 

disiplin, maka sikap disiplin itu harus dimulai dari guru. Jika ingin 

menanamkan nilai-nilai kejujuran, maka kejujuran harus dimulai 

dari guru. Jika guru menginginkan siswa memiliki nilai-nilai 

kesantunan dalam berbicara, maka kesantunan tersebut dimulai dari 

guru. Dengan demikian guru harus mengkombinasikan proses direct 

teaching dengan indirect teaching. Siswa harus diberitahukan 

pengertian, tujuan dan makna serta berbagai konsep tentang nilai 

(direct teaching), sehingga terbentuk pengetahuan yang cukup tentang 

nilai. Tetapi jangan lupa semua konsep tentang nilai tersebut harus 

diimplementasikan oleh guru dalam bentuk sikap keseharian selama 

berinteraksi dengan siswa (indirect teaching), sehingga terbentuk 

aspek sikap yang penuh dengan nilai dalam diri siswa. Proses 

melalui indirect teaching inilah yang termasuk dalam penerapan 
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yang terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai. 
Al-Fabeta. Bandung. 2008.  h. 70 



Pembelajaran  dalam Pendidikan Nilai ~ 45 

kruikulum tersembunyi (hiden curriculum). Elias dalam Mubarok 

menyatakan bahwa bagi penganut pendekatan klarifikasi nilai, guru 

bukan sebagai pengajar nilai, melainkan sebagai role model dan 

pendorong39. Melalui pembelajaran mata pelajaran apapun guru 

seolah-olah harus menjadi “makhluk serba bisa” bagi siswanya, 

karena kepada gurulah siswa bertanya, melihat suri tauladan yang 

patut dicontoh dan ditiru, bahkan kepada gurulah siswa 

mengeluhkan berbagai persoalan yang dihadapi. Bagi siswa guru 

adalah sosok yang mampu menggerakkan hati dan menginspirasi 

setiap tindakannya. Dalam sebuah artikel tentang guru, pernah 

dimuat oleh harian Kompas, 9 Maret 2009, berjudul “Kredo 

Seorang Guru” karya Thomas Wibowo. Di dalam salah satu 

kutipannya menyatakan, “Saya percaya bahwa guru itu sumur “, 

Guru adalah mata air tempat orang meneguk kesejukan, ia menjadi 

tempat bertanya, guru itu lebih dari sebuah pekerjaan, ia adalah 

sebuah panggilan, ia menjadi kaya bukan lantaran materi, tetapi 

lebih karena apa yang telah dibagi kepada muridnya. Guru 

membagi hati, pikiran, perhatian dan empati kepada murid-

muridnya. 

Selain peran-peran yang digambarkan di atas, peranan guru di 

dalam kelas pembelajaran klarifikasi nilai tidak boleh berhenti 

untuk mendorong siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

relevan untuk mengembangkan keterampilan siswa melakukan 

suatu proses menilai. 

Memperhatikan hal tersebut di atas tujuan pendidikan nilai 

melalui klarifikasi nilai ini memberikan bantuan kepada siswa dalam 

mengidentifikasi, memilih nilai-nilai dalam diri mereka sendiri 

                                                             
39 Zaim Mubarok. Membumikan Penddikan Nilai. Mengumpulkan yang 

terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai. Al-
Fabeta. Bandung. 2008. h. 71 
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maupun nilai-nilai yang dipilih oleh orang lain. Dengan demikian 

siswa akan memiliki kesadaran untuk menerima nilai yang dianut 

orang lain, dapat memahami perasaan sehingga mampu 

berkomunikasi dengan orang lain. Superka juga dalam Mubarok 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan nilai melalui klarifikasi nilai 

dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu: 

a. Membantu siswa untuk menyadari dan mengidentifikasi 

nilai-nilai mereka sendiri dan nilai-nilai orang lain,  

b. Membantu siswa supaya mereka mampu berkomunikasi 

secara jujur dan terbuka dengan orang lain, berhubungan 

dengan nilai-nilainya sendiri, dan  

c. Membantu siswa supaya mampu menggunakan secara 

bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran 

emosional untuk memahami perasaan, nilai-nilai, dan pola 

tingkah laku mereka sendiri40. 

Pembelajaran nilai menurut Bruce Joyce, dkk (2009) dapat 

dilakukan melalui dua cara yaitu (1) bermain peran (role playing), dan 

(2) penelitian hukum41. Pertama: bahwa melalui role playing dimulai 

dengan kondisi permasalahan dalam kehidupan siswa serta 

menjelaskan bagaimana nilai yang ada dalam diri mereka dapat 

menentukan tingkah laku dan menumbuhkan kesadaran siswa 

terhadap nilai-nilai moral. Efek langsung merupakan pemahaman 

terbaik mengenai sikap empati terhadap perbedaan-perbedaan nilai 

moral saat berinteraksi dengan orang lain. Efek langsung lain 

                                                             
40 Zaim Mubarok. Membumikan Pendidikan Nilai. Mengumpulkan 

yang terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai. 
Al-Fabeta. Bandung. 2008.  h. 70 

41 Bruce Joyce, Marsha Weil, & Emily Calhoun. Models of Teaching 
(Eighth Edition). Pearson Education, Inc, Publishing as Allyn & Bacon. 
New Jersey. 2009. h. 326   
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adalah strategi untuk memecahkan konflik dalam model yang tetap 

menghargai perbedaan sudut pandang tanpa mengabaikan 

kebutuhan adanya nilai-nilai kemanusiaan universal. 

Melalui bermain peran, siswa dapat belajar tentang realitas 

dalam kehidupan bermasayarakat. Bermain peran dapat menjadi 

miniature kehidupan masyarakat, dimana siswa dapat memilih 

sendiri peran-peran yang disukai untuk dimainkan. Dengan peran 

yang dimainkan diharapkan diri siswa akan timbul rasa empati 

terhadap sesama. Siswa akan dapat merasakan apa-apa yang 

dirasakan orang lain melalui peran yang dimainkan. Siswa juga akan 

dapat menemukan perbedaan-perbedaan nilai moral, sehingga 

siswa tidak akan mengukur baik-buruk, indah-tidak indah nilai yang 

dianut orang lain dari sudut pandang nilai yang dianutnya sendiri. 

Namun demikian siswa akan belajar mengenai nilai-nilai yang 

diakui bersama sebagai nilai kemanusiaan universal, yang dapat 

dijadikan sebagai perekat dalam berbangsa dan bernegara. 

Sebagaimana salah seorang sahabat Nabi SAW menyatakan, jika 

tidak bersaudara karena satu darah, maka kita bersaudara karena 

satu keyakinan, jika kita bersaudara bukan satu keyakinan, maka 

kita bersaudara karena atas nama kemanusiaan. 

Bermain peran sebagai salah satu metode dalam pembelajaran 

nilai, tetap harus direncanakan guru sebagaimana guru 

merencanakan penggunaan metode pembelajaran lainnya. 

Perencanaan metode ini berupa scenario pembelajaran yang 

memuat permasalahan yang akan dipecahkan melalui bermain 

peran, nama-nama peran yang akan dimainkan siswa, tujuan 

pembelajarannya, kelompok pemeran, kelompok pengamat. 

Diakhir kegiatan bermain peran dibawah bimbingan guru siswa 

mendiskusikan proses bermain peran yang telah dilaksanakan. 

Bruce Joyce, dkk menjelaskan bahwa dalam level yang sederhana 
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model role playing dimainkan dalam beberapa rangkaian tindakan, 

yaitu menguraikan permasalahan, memeragakan, dan 

mendiskusikan masalah tersebut. Beberapa siswa bertugas sebagai 

pemeran sedangkan yang lain sebagai peneliti. Seseorang 

menempatkan dirinya dalam posisi orang lain dan mencoba 

berinteraksi dengan orang lain yang juga mendapatkan tugas 

sebagai pemeran42. 

Melalui bermain peran inilah siswa akan dapat mengeksplorasi 

masalah-masalah yang saling berhubungan antar manusia. Siswa 

akan dapat mengungkapkan berbagai perasaan yang dirasakan 

selama bermain peran hingga selesai, selain itu tentang tingkah 

laku, nilai-nilai maupun strategi dalam memecahkan masalah. Selain 

itu melalui bermain peran ini akan membantu siswa dalam 

menemukan makna pribadi dalam kelompok social mereka, juga 

membantu memecahkan masalah melalui bantuan kelompok social 

secara damai serta membantu memahami apa-apa yang muncul 

selama memerankan peran tertentu. Lebih lanjut Bruce Joyce, dkk 

menyatakan bahwa proses role playing berperan untuk: 

a. mengeksplorasi perasaan siswa,  

b. mentransfer dan mewujudkan pandangan mengenai prilaku, 

nilai, dan persepsi siswa,  

c. mengembangkan skill pemecahan masalah dan tingkah laku, 

dan  

d. mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda43. 

                                                             
42 Bruce Joyce, Marsha Weil, & Emily Calhoun. Models of Teaching 

(Eighth Edition). Pearson Education, Inc, Publishing as Allyn & Bacon. 
New Jersey. 2009. h. 329 

43 Bruce Joyce, Marsha Weil, & Emily Calhoun. Models of Teaching 
(Eighth Edition). Pearson Education, Inc, Publishing as Allyn & Bacon. 
New Jersey. 2009. h. 329 
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Adapun langkah-langkah dalam bermain peran sebagaimana 

dinyatakan oleh Shaftels dalam Bruce Joyce, dkk yaitu:  

a. memanaskan suasana kelompok,  

b. memilih partisipan,  

c. mengatur setting tempat kejadian,  

d. menyiapkan peneliti (observer),  

e. pemeranan,  

f. diskusi dan evaluasi,  

g. memerankan kembali,  

h. berdiskusi dan mengevaluasi,  

i. saling berbagi dan mengembangkan pengalaman44. 

Dengan beberapa langkah di atas, guru dapat mengambil 

beberapa peran penting sebagai cara guru untuk memfasilitasi siswa 

agar bermain peran secara efektif, yaitu: 

Menerima setiap respon dan saran siswa, terutama yang 

berhubungan dengan pandangan dan perasaan siswa, tanpa 

menghakimi apapun yang menjadi pandangan dan perasaan siswa; 

a. Membantu siswa menemukan sisi yang berbeda dari setiap 

permasalahan yang dipecahkan melalui bermain peran, serta 

mempertimbangkan berbagai alternative pemecahan yang 

berbeda-beda; 

b. Merespon, merefleksikan dan merangkum setiap respon siswa 

dengan tujuan meningkatkan kesadaran mengenai perasaan dan 

pikiran mereka sendiri; 

                                                             
44 Bruce Joyce, Marsha Weil, & Emily Calhoun. Models of Teaching 

(Eighth Edition). Pearson Education, Inc, Publishing as Allyn & Bacon. 
New Jersey. 2009. h. 332 
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c. Menekankan bahwa terdapat banyak cara berbeda untuk 

memainkan peran yang sama serta kemungkinan mendapat 

konsekwensi atas pemeranan; 

d. Menyatakan kepada siswa bahwa terdapat banyak cara dalam 

memecahkan masalah, dan tidak ada satu jalan yang paling 

mutlak. 

Kedua: Pembelajaran nilai melalui penelitian hukum. 

Pembelajaran dengan cara seperti ini digagas oleh Donald Oliver 

dan James P. Shaver, dengan tujuan membantu siswa belajar 

berpikir secara sistematis mengenai isu-isu kontemporer45. Dengan 

pembelajaran model penelitian hukum ini mengharuskan siswa 

untuk merumuskan berbagai isu yang berhubungan dengan 

kebijakan public untuk kemudian dianalisis.  

Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran 

tingkat tinggi untuk materi pelajaran kewarganegaraan, di mana 

dalam materi memuat konflik antara beberapa nilai yang sama-

sama diakui secara universal oleh masyarakat. Untuk memecahkan 

persoalan yang mengandung konflik tinggi, rumit bahkan 

kontroversial akan membutuhkan orang yang memiliki kemampuan 

berbicara, berargumen, dan memiliki penguasaan pada bidang 

hokum. Bahkan harus dapat mencerminkan sikap adil, dan 

demokratis. Kemampuan-kemampuan inilah yang dijadikan sebagai 

perangkat untuk menganalisis dan mendiskusikan dalam 

memecahkan persoalan yang kompleks. Shaver menyatakan bawa 

dengan memberikan perangkat untuk menganalisis dan 

mendiskusikan isu-isu social, pendekatan hukum akan membantu 

                                                             
45 Bruce Joyce, Marsha Weil, & Emily Calhoun. Models of Teaching 

(Eighth Edition). Pearson Education, Inc, Publishing as Allyn & Bacon. 
New Jersey. 2009. h. 348 
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siswa berpartisipasi meski secara terpaksa, dalam upaya penjabaran 

kembali nilai-nilai social46. 

Berikut diberikan beberapa contoh permasalahan yang rumit 

dan kontroversial dalam konteks isu social yang membutuhkan 

perangkat penguasaan atas hukum untuk menganalisis dan 

mendiskusikannya. Contoh ini dikutip Bruce Joyce, dkk dari 

sumber: Donal Oliver dan James P. Shaver, Teaching Public Issues 

in the High School (Boston: Houghtin Mifflin Company, 1966)47. 

 

Tabel 2: Contoh berbagai permasalahan kotroversial  

dalam konteks isu sosial 

Bidang 
Permasalahan 

Contoh Unit Topik 
Nilai yang 

Bertabrakan 

Konflik rasial 
dan Etnis 

- Penghapusan 
sekolah 
berdasarkan warna 
kulit 

- Hak sipil bagi 
warga kulit hitam 
dan Etnis minoritas 

- Kesempatan kerja 
bagi warga kulit 
hitam dan etnis 
minoritas 

- Kebijakan imigrasi 

- Perlindungan setara 

- Proses yg harus 
dilakukan 

- Persaudaraan 
manusia 

V 

- Kedaiaman dan 
keteraturan 

- Hak kepemilikan dan 
hak kontrak 

- Privasi pribadi dan 
organisasi 

                                                             
46 Bruce Joyce, Marsha Weil, & Emily Calhoun. Models of Teaching 

(Eighth Edition). Pearson Education, Inc, Publishing as Allyn & Bacon. 
New Jersey. 2009. h. 348 

47 Bruce Joyce, Marsha Weil, & Emily Calhoun. Models of Teaching 
(Eighth Edition). Pearson Education, Inc, Publishing as Allyn & Bacon. 
New Jersey. 2009. h. 352-354 
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Bidang 
Permasalahan 

Contoh Unit Topik 
Nilai yang 

Bertabrakan 

Konflik 
Keagamaan 
dan Ideologi 

- Hak-hak partai 

- Pendidikan agama 
dan public 

- Control terhadap 
bahan bacaan yg 
berbahaya atau 
tidak bermoral 

- Keamanan agama 
dan negara: sumpah 
jabatan 

- Perpajakan 

- Kebebasan 
berpendapat dan 
suara hati nurani 

V 

- Perlindungan yang 
sama 

- Keamanan lembaga 
demokrasi 

Keamanan 
Pribadi 

- Kejahatan dan 
kenakalan 

- Standar kebebasan 

- Proses yg harus 
dilakukan 

V 

- Kedaiaman dan 
keteraturan 

- Kesejahteraan 
masyarakat 

Konflik antar 
Kelompok 
Ekonomi 

- Buruh yg teratur 

- Kompetisi dan 
monopoli bisnis 

- Produksi 
berlebihan dlm 
bahan pertanian 

- Pelestarian sumber 
daya alam 

- Nilai tawar yg sama 
atau fair 

- Kekuasaan dan 
kompetisi 

- Kemakmuran secara 
umum dan 
perkembangan 
masyarakat 

Kesehatan, 
pendidikan 
dan 
kesejahteraan 

- Pemerataan layanan 
kesehatan untuk 
semua umur dan 
kalangan (kelas 

- kesempatan yang 
sama 

- persaudaraan sesame 
manusia 
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Bidang 
Permasalahan 

Contoh Unit Topik 
Nilai yang 

Bertabrakan 

ekonomi) 

- Kesempatan 
pendidikan yang 
sama 

- Perlindungan 
terhadap lansia 

- Keamanan 
pekerjaan dan 
pendapatan 

V 

- hak kekayaan dan 
kontrol 

Keamanan 
negara 

- program keamanan 
dan kesetiaan 
(bakti) negara 
bagian 

- kebijakan luar 
negeri 

- kebebasan 
berpendapatmenurut 
hati nurani dan 
kebebasan berserikat 

- hak pribadi 

V 

- Keselamatan dan 
keamanan organisasi 
demokrasi 

Tanda V dalam daftar tersebut berarti versus, dalam artian nilai 
yang berada di atas V bertentangan nilai yang berada di bawah V 

 

Dengan berbagai contoh permasalahan tersebut Oliver dan 

Shaver menyarankan agar memiliki syarat skill dan kompetensi di 

bidang hokum, karena harus menguasai nilai-nilai dasar dalam 

bidang hokum seperti : Aturan hokum, tindakan yang harus 

dijalankan berdasarkan hokum dan ditegakkan secara adil, hokum 

harus tegas tidak memberikan hak-hak istimewa kepada orang atau 

kelompok tertentu. Proses yang harus dilaksanakan, pemerintah tidak 

bisa menghalangi hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan atas harta 

benda, ha katas pengadilan yang jujur. Keadilan, kesempatan yang 
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sama. Jaminan kedamaian dan ketenteraman,  pencegahan 

ketidaktenteraman dan kekerasan. Pemisahan kekuasaan (ekskutif, 

legislative dan yudikatif)48. 

Selain gambaran di atas, agar siswa dapat memainkan peran 

dalam model penelitian hokum ini, harus memiliki tiga kompetensi, 

yaitu: 

a. Pengetahuan yang mendalam mengenai nilai-nilai 

sebagaiman termaktub di dalam konstitusi, sehingga dapat 

mengambil keputusan dengan penuh kebijaksanaan. 

b. Keterampilan dalam memecahkan isu. Biasanya sebuah 

kontroversi muncul karena ada dua nilai penting yang 

bertentangan atau karena setelah ditelusuri kebijakan public 

tidak mengena pada nilai-nilai inti yang ada dalam 

masyarakat. Menurut Oliver dan Shaverm, bahwa dimana 

saja konflik nilai muncul, maka disitulah muncul tiga 

macam masalah yaitu Pertama: masalah nilai; melibatkan 

praktik nilai atau praktik hokum yang bermain dalam suatu 

konflik serta memilih satu atau beberapa di antara nilai dan 

prinsip hokum tersebut. Kedua: masalah factual; melibatan 

proses penjelasan faktaterkait konflik yang tengah muncul. 

Ketiga: masalah penjabaran; melibatkan proses penjelasan 

makna atau kegunaan masing-masing kata/ucapan yang 

menggambarkan kontroversi49. Ini semua membuthkan 

proses klarifikasi dan pemecahan isu-isu adanya klarifikasi 

                                                             
48 Bruce Joyce, Marsha Weil, & Emily Calhoun. Models of Teaching 

(Eighth Edition). Pearson Education, Inc, Publishing as Allyn & Bacon. 
New Jersey. 2009. h. 351 

49 Bruce Joyce, Marsha Weil, & Emily Calhoun. Models of Teaching 
(Eighth Edition). Pearson Education, Inc, Publishing as Allyn & Bacon. 
New Jersey. 2009. 349 
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definisi, pemaparan fakta, dan mengidentifikasi nilai-nilai 

penting dalam setiap isu tersebut. 

c. Pengetahuan yang cukup memadai mengenai isu politik 

atau public kontemporer yang mengharuskan siswa untuk 

mengekspos inti permasalahan social, politik dan ekonomi 

yang dihadapi50. 

Adapun tahapan dalam membelajarkan nilai melalui penelitian 

hokum ini adalah: 

a. Orientasi pada kasus 

b. Mengidentifikasi isu 

c. Mengambil posisi (sikap) 

d. Mengeksplorasi sikap yang mendasari pengambilan posisi 

e. Memantapkan serta mengaktualisasi posisi, dan 

f. Menguji asumsi tentang fakta, definis dan konsekwensi 

Struktur dalam pengajaran model penelitian hukum ini dapat 

ditampilkan dalam tabel berikut51: 

Tabel 3 : Struktur dalam Pengajaran Model Penelitian Hukum 

Tahap Pertama: 
Mengarahkan siswa pada 

kasus 

Tahap Kedua: 
Mengidentifikasi isu 

- Guru memperkenalakn 
materi kasus 

- Membuat sistesis antara 
fakta-fakta dengan isu 
kebijakan public 

                                                             
50 Bruce Joyce, Marsha Weil, & Emily Calhoun. Models of Teaching 

(Eighth Edition). Pearson Education, Inc, Publishing as Allyn & Bacon. 
New Jersey. 2009. h. 349 

51 Bruce Joyce, Marsha Weil, & Emily Calhoun. Models of Teaching 
(Eighth Edition). Pearson Education, Inc, Publishing as Allyn & Bacon. 
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- Guru mereview fakta - Siswa memilih satu isu 
kebijakan public untuk 
didiskusikan 

- Siswa mengidentifikasi nilai 
dan konflik 

Tahap Ketiga: 
Memilih Posisi 

Tahap Keempat: 
Mengeksplorasi Sikap atau 

Pendirian serta bentuk 
Argumentasi 

- Siswa mengartikulasikan 
posisinya 

- Siswa mengungkapkan 
posisi dasar dari nilai 
social atau konsekwensi 
sebuah keputusan 

- Menetapkan poin-poin nilai 
yang dilanggar 

- Membuktikan konsekwensi 
posisi yang diinginkan atau 
yang tidak diinginkan 
(factual) 

- Membuat prioritas. 
Menegaskan prioritas dan 
memaparkan kurangnya 
pelanggaran dalam nilai 
kedua 

Tahap Kelima: 
Menegaskan dan 

Mengaktualisasi posisi 

Tahap Keenam 
Menguji Asumsi Faktual di 

Balik Posisi yang sudah 
Qualified 

- Siswa menegaskan 
posisinya serta alasan 
memilih posisi tersebut, 
menguji beberapa situasi 
yang sama 

- Siswa mengaktualisasi 
posisi 

- Mengidentifikasi asumsi 
factual dan menentukan 
apakah asumsi tersebut 
relevan atau tidak 

- Menentukan konsekwensi 
yang diperkirakan serta 
menguji validitas faktualnya 
(apakah benar-benar akan 
terjadi?) 
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Kedua model pembelajaran nilai di atas (bermain peran dan 

penelitian hokum), akan dapat membantu siswa mengambil 

manfaat dalam menyadari berbagai peran social di dalam 

masyarakat. Siswa akan memiliki rasa empati terhadap berbagai 

peran social, dan menyadari pentingnya nilai-nilai yang harus 

dijunjung bersama dalam meraih kehidupan yang bersama. Selain 

itu dengan model pembelajaran nilai di atas mengetuk kesadaran 

dan motivasi siswa untuk dapat memiliki dan terampil dalam 

menggunakan berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan 

berbagai peran social di masyarakat. Dengan demikian kedua 

model di atas tidak menekankan kepada kemampuan penguasaan 

materi semata, tetapi juga membentuk nilai-nilai yang harus dimiliki 

setiap siswa. Oleh karena itu tujuan pembelajaran sebagai salah satu 

pegangan dalam memilih dan menetapkan model maupun metode 

pembelajaran, haruslah jelas dan benar-benar diharapkan dapat 

dicapai siswa. 

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa guru menggunakan 

metode pembelajaran dengan harapan dapat membantu siswa 

mencapai tujuan pembelajaran. Wildy dan Wallace mengatakan 

bahwa guru yang baik adalah guru yang mengajar untuk 

pendalaman52. Untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih 

baik maka metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Untuk menetapkan sebuah metode dapat disebut 

baik, diperlukan patokan yang bersumber dari beberapa factor. 

Factor utama yang menentukan adalah tujuan yang akan dicapai. 

Fuad Hasan berpendapat bahwa metode ditentukan oleh 

obyek, bukan sebaliknya. Metode merupakan cara kerja yang 
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for Understanding: Alternatif Formwok Science Classroom. Journal of 
Research in Science Teaching. 1995. 32 (2). h. 143-156 
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ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara mendasar 

metode pembelajaran memperhatikan tentang bagaimana guru-

guru mengorganisir dan menggunakan teknik-teknik pembelajaran, 

subyek materi, alat-alat pembelajaran untuk mencapai tujuan. 

Nolker menyatakan bahwa dalam hal ini guru mempunyai 

kebebasan memilih metode pembelajaran yang akan digunakan. 

Regeluth menyatakan bahwa metode adalah cara-cara yang 

berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah 

kondisi yang berbeda. Pada dasarnya, semua cara ini dapat 

dimanipulasi oleh perancang pembelajaran. Bila dalam suatu situasi, 

metode pembelajaran tidak dapat dimanipulasi, maka ia berubah 

menjadi kondisi pembelajaran. Dengan demikian, klasifikasi 

variable kondisi dan metode tidaklah fixed, ia dapat berubah 

tergantung pada situasi53. 

Menurut Imam Syafi‟e metode berarti perencanaan 

menyeluruh untuk menyajikan materi pelajaran secara teratur. 

Metode bersifat procedural, dalam arti penerapan suatu metode 

mesti dikerjakan melalui langkah-langkah yang teratur dan 

bertahap, dimulai dari penyusunan perencanaan pembelajaran, 

penyajian dan penilaian hasil belajar dan kegiatan pembelajaran. 

Khusus mengenai metode pembelajaran dalam kelas selain dari 

factor tujuan juga ditentukan oleh factor siswa (karakteristik siswa), 

factor situasi, dan guru juga ikut menentukan efektif tidaknya suatu 

metode pembelajaran. Soemantri menyatakan selain itu metode 

pembelajaran juga diartikan sebagai prosedur yang terpola yang di 

dalamnya terkandung filsafat, pendidikan, teknologi, kurikulum. 
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Dalam memilih metode yang tepat perlu juga memperhatikan 

fasilitas pembelajaran yang tersedia. 

Kehidupan manusia dalam masyarakat, baik sebagai pribadi, 

maupun anggota kelompok social, senantiasa berhubungan dengan 

nilai, norma dan moral. Kehidupan masyarakat di manapun 

tumbuh dan berkembang dalam ruang lingjup interaksi nilai, norma 

dan moral yang dapat memberi motivasi dana rah sekalian anggota 

masyarakat untuk berbuat, bertingkah laku dan bersikap. Dengan 

kata lain nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, yang indah, 

yang memperkaya bathin, yang menyadarkan manusia akan harkat 

dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi 

mendorong, mengarahkan sikap dan prilaku manusia. Nilai sebagai 

sutau system merupakan salah satu wujud kebudayaan, di samping 

system social dan karya. Cita-cita, gagasan, konsep, ide tentang 

sesuatu adalah wujud kebudyaan sebagai system nilai. Dalam buku 

yang dihimpun oleh Laboratorium Pancasila IKIP Negeri Malang 

dijelaskan bahwa oleh karena itu nilai dapat dihayati atau dipersepsi 

dalam konteks kebudyaan atau sebagai wujud kebudyaan yang 

abstrak. 

Menurut Milton Rokeach dalam James Bank bahwa nilai adalah 

suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup system 

kepercayaan di mana seseorang harus bertindak atau menghindari 

suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak 

pantas dikerjakan, dimiliki dan dipercayai54. Sedangkan Fraenkel 

mengatakan bahwa nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, 

keadilan dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya 

                                                             
54 James A. Bank. Teaching Strategies for the Social Studies. Longman 

New York & London. 1990 
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dijalankan dan dipertahankan55. Nilai diartikan sebagai suatu ide, 

suatu konsep tentang apa yang oleh seseorang doianggap penting 

dalam hidupnya. Nilai juga dapat didefinisilan sebagai apa yang 

diinginkan, apa yang dianggap baik, apa yang disukai, dan apa yang 

harus dilakukan, menurut Pedersen, et al bahwa nilai 

mencerminkan harapan, kehendak, tujuan, keinginan, atau moral.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan 

ide tentang apa yang dianggap baik atau penting oleh seseorang di 

dalam hidupnya. Nilai itu menjadi pendorong dan pemandu prilaku 

seseorang karena dikehendaki, disukai dan diinginkan. 

Berikut akan dikemukakan pendapat beberapa ahli tentang 

klarifikasi nilai. Carin dan Sund mengartikan klarifikasi nilai sebagai 

usaha mengkaji pola prilaku pribadi, memperjelas dan 

mengaktualisasikan nilai. Klarifikasi nilai merupakan usaha untuk 

memperjelas, menggali, mengungkap dan mempertajam berbagai 

alternative pilihan, sehingga masalah nilai menjadi jelas. Hart 

mengatakan bahwa klarifikasi nilai sebagai proses belajar yang 

dilakukan dengan cara menggali, memperjelas nilai-nilai dan 

menetapkan rencana tindakan yang didasarkan kepada pemahaman 

dan pengetahuannya terhadap nilai-nilai yang dianutnya. Curwin 

dan Curwin menjelaskan bahwa klarifikasi nilai sebagai suatu 

proses untuk membantu siswa menyelidiki dan menentukan hidup, 

termasuk tujuan, perasaan dan pengalamannya pada masa lampau 

sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Sementara 

Kirschenbamum menyatakan bahwa klarifikasi nilai merupakan 

suatu pendekatan yang memanfaatkan pertanyaan dan kegiatan 

untuk mengajarkan proses penilaian dan penerapannya terhadap 

bidang-bidang yang perlu dinilai dalam hidupnya. 

                                                             
55 Jack R. Fraenkel. How to Teach About Values: An Analytic 

Approach. Prentice-Hall. Inc. Englewood Cliffs. New Jersey. 1972. 
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Berdasarkan kepada beberapa pendapat di atas dapat ditarik 

beberapa simpulan bahwa klarifikasi nilai adalah:  

a. Proses untuk membantu siswa,  

b. Proses menentukan tujuan, mengungkap perasaan, 

menggali dan memperjelas nilai-nilai,  

c. Merencanakan tindakan dan,  

d. Melaksanakan tindakan sesuai keputusan yang diambil. 

Keempat hal tersebut di atas dapat dijadikan sebagai unsur 

penting dalam pengembangan tahap pertimbangan pengambilan 

keputusan nilai bagi siswa. Oleh karena itu pendekatan klarifikasi 

nilai dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan 

nilai (PPKn). 

Pendekatan klarifikasi nilai ini dikembangkan oleh Simon dkk. 

Menurut Raths dalam Simon, Howe dan Kirscehnbaum, bahwa 

pendekatan klarifikasi nilai bukan memusatkan perhatian kepada isi 

nilai itu sendiri, melainkan pada proses penilaiannya56. Yang 

menjadi pusat penilaian adalah bagaimana seseorang dapat 

menganut suatu keyakinan dan membentuk prilaku tertentu. 

Pendekatan klarifikasi nilai ini cukup mudah diterapkan oleh guru-

guru, karena mudah dipelajari dan tidak membutuhkan biaya yang 

terlalu banyak. Sebelum pendekatan klarifikasi nilai ini diterapkan 

ada pendekatan tradisional yang digunakan untuk membantu anak 

dalam mengembangkan system nilai, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Simon, dkk., yaitu: 

a. Moralizing, yaitu penanaman nilai kepada anak didik secara 

langsung. Hal ini menyebabkan nilai itu hanya menjadi kata-

                                                             
56 Sidney B. Simon et all. Values Clarification: A Hand Book of 

Practical Strategies for Teacher and Student. Hart Publisher Company. Inc. 
New York. 1972 
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kata yang dihafalkan oleh anak didik tanpa diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan tradisional 

moralizing pendekatan yang dilakukan dengan direct teaching, 

dimana pembelajaran dilakukan secara verbal. Guru 

mengandalkan metode ceramah, yang berdampak kepada 

semua yang didengar dan dicatat siswa diproses sampai ke 

ranah kognitif saja. 

b. Lissez-faiere, yaitu anak diberikan dan dibiarkan secara bebas 

mencari sendiri nilai-nilai tanpa bimbingan dari pendidik 

sehingga anak menjadi bingung dan penuh konflik dalam 

menentukan nilai yang akan diambil. Pendekatan ini dapat 

menjadikan anak terjebak kepada nilai yang hanya diyakini 

sendiri kebenarannya, namun dapat saja nilai tersebut tidak 

dapat diterima secara universal oleh orang-orang 

disekitarnya.  

c. Modeling,  yaitu penanaman nilai-nilai kepada anak didik 

dengan memberikan contoh-contoh agar meniru. 

Pendekatan ini disebut sebagai indirect teaching, dimana dalam 

proses internalisasi nilai-nilai dilakukan melalui pembiasaan, 

pemberian contoh, dan keteladan dari guru. Kendatipun 

guru menyampaikan secara verbal, hal itu akan berbentuk 

nasehat kepada siswa57. 

Selanjutnya menurut Simon bahwa klarifikasi nilai mencoba 

membantu anak-anak muda dalam menjawab berbagai pertanyaan 

atau masalah yang dihadapi dengan membangun system nilai 
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Practical Strategies for Teacher and Student. Hart Publisher Company. Inc. 
New York. 1972 
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mereka sendiri58. Dengan pendekatan klarifikasi nilai ini diharapkan 

dapat membantu untuk membentuk anak dalam menentukan nilai 

nilai yang akan dipilihnya. Siswa akan memilih sendiri nilai yang 

dianggap cocok bagi dirinya. Kohlberg mengungkapkan bahwa 

pendekatan klarifikasi nilai membuat guru tidak menekankan nilia-

nilai mereka sendiri. Selanjutnya Kohlberg juga mengatakan bahwa 

klarifikasi nilai tidak berusaha membahas lebih mendalam dari 

timbulnya kesadaran nilai. Diasumsikan bahwa menjadi sadar diri 

tentang nilai seseorang adalah tujuan nilai itu sendiri. Kohlberg 

menambahkan bahwa dalam klarifikasi nilai tidak ada satu jawaban 

yang paling benar. Jadi tidak ada istilah satu nilai lebih memadai 

dari nilai yang lain59. Dari hal ini akan memperjelas bahwa tidak ada 

satu jawaban nilai yang paling benar. 

Gagne menyatakan bahwa perhatian dari klarifikasi nilai yang 

telah dikembangkan pada tahun 1960-an telah mendorong siswa 

untuk mengidentifikasi, memilih, dan melakukan tindakan dalam 

nilai yang ada sekarang, dan memotivasi siswa mempertimbangkan 

serta mendiskusikan pokok-pokok moral. Menurut Ryan bahwa 

pendekatan klarifikasi nilai memerlukan siswa untuk menghadapi 

suatu pokok moral, kedudukan pernyataan mereka pada pokok 

tersebut, dan merefleksikan pada kedudukan mereka dan pada 

kedudukan yang lain. Metode ini tidak bertujuan membelajarkan 

suatu kelompok nilai tertentu, melainkan: 

a. Membantu siswa dalam menggunakan langkah-langkah 

dalam proses pengambilan nilai,  

                                                             
58 Sidney B. Simon et all. Values Clarification: A Hand Book of 

Practical Strategies for Teacher and Student. Hart Publisher Company. Inc. 
New York. 1972 

59 Lawrence Kohlberg. Essay on Moral Development. The Psychology 
of Moral Development. The Nature and Validity of Moral Stage. Harper & 
Row. Publisher San Francisco. 1984 
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b. Menerapkan proses pengambilan nilai pada keyakinan dan 

nilai yang ada atau akan muncul,  

c. Melatih siswa dalam menilai, mengkaji sesuatu nilai maupun 

pengambilan keputusan mengenai suatu nilai60. 

Menurut Raths dalam Mubarok proses pengambilan nilai 

melalui pendekatan klarifikasi nilai adalah: 

a. Memilih: (a) memilih dari alternative, (b) memilih setelah 

mempertimbangkan konsekwensi dari setiap alternative, (c) 

memilih dengan bebas.  

b. Menghargai: (a) menyukai dan merasa senang dengan 

pilihannya, (b) mengukuhkan pilihannya maupun 

pendapatnya.  

c. Melaksanakan: (a) melakukan apa yang menjadi pilihannya, 

(b) mengulang-ulang dalam suatu kehidupan61. 

Metode klairifikasi nilai dapat melibatkan siswa berinteraksi 

aktif dalam kegiatan pembelajaran, karena metode ini dimotivasi 

oleh berbagai kegiatan seperti tanya jawab, diskusi dan seminar. 

Kegiatan pembelajaran semacam ini terpusat pada siswa. Karena 

dengan kegiatan tanya jawab, diskusi maupun seminar akan dapat 

membangkitkan aktivitas siswa dalam mengembangkan 

kemampuan meningkatkan pertimbangan dan memecahkan 

permasalahan. Wildy dan John Wallace mengatakan bahwa aktivitas 

                                                             
60 Kevin Ryan. Teacher Education and Moral Education. Journal of 

Teacher Education. 1988. 10 (5). 167-1731988 
61 Zaim Mubarok. Membumikan Pendidikan Nilai. Mengumpulkan 

yang terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai. 
Al-Fabeta. Bandung. 2008..2008 
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kelas berdasar pada learner centered adalah dengan metode diskusi 

kelompok, ekspositori, dan pemecahan masalah62. 

Pendekatan klarifikasi nilai membantu siswa dalam 

menentukan nilai sendiri. Untuk menentukan nilai tersebut ada 

beberapa sikap yang terlibat yaitu menerima, merespon, menilai, 

mengorganisasikan dan karakteristik menggunakan nilai-nilai 

kompleks. Kelima kategori tersebut merupakan taksonomik tujuan 

pendidikan domain afektif yang secara kontinu dihubungan oleh 

prinsip internalisasi, Martin dan Briggs dalam Dimyati menyatakan 

bahwa internalisasi adalah suatu proses dimana fenomena atau nilai 

secara suksesif merembes menjadi bagian individu. Kelima kategori 

tersebut dapat digambarkan table sikap penerimaan nilai sebagai 

berikut: 

Tabel 4: Sikap Penerimaan Nilai 

No Aspek Sikap Keterangan 

1. Menerima 1.1. Kesadaran 

1.2. Kemauan untuk menerima 

1.3. Perhatian yang terkontrol 

2. Merespon 2.1. Mempereoleh hal-hal yang direspon 

2.2. Kemauan untuk menerima 

2.3. Kepuasan dalam merespon 

3. Menilai 5.1. Penerimaan nilai 

5.2. Kecenderungan pada suatu nilai 

5.3. Komitmen 

4. Mengorganisasi 4.1.konseptualisasi 

                                                             
62 Helen Wildy & John Wallace. Understanding Teaching or Teaching 

for Understanding Alternatif Formwok Science Classroom. Journal of 
Research in Science Teaching. 1995. 32 (2). h. 143-156. 
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No Aspek Sikap Keterangan 

4.2.pengorganisasian system nilai 

5. Karakteristik 
menggunakan 
nilai-nilai 
kompleks 

5.1.generalisasi 

5.2.karakteristik 

Sumber: Educational Psychology. Robert R. Reyly, Ernest, 

Lewis: 1983 

Pernyataan-pernyataan di atas merupakan suatu pernyataan 

nilai yang sangat kompleks. Namun oleh Robert R dinyatakan 

bahawa pernyataan-pernyataan di atas mencakup aspek-aspek 

minat, penghargaan, watak, nilai-nilai dan penyesuaian diri. 

Agar siswa dapat memahami dan menentukan nilai-nilai, maka 

nilai-nilai itu harus dibahas secara bebas. Maksudnya siswa 

diberikan kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih nilai-

nilai yang menurut dirinya cocok dengan memberikan 

pertimbangakn dan argumentasinya yang kuat. Menurut Laswel dan 

Rath, ada beberapa cara dalam mengklarifikasi nilai-nilai, di 

antaranya mereka percaya bahwa suatu nilai harus dieksplorasi dan 

dibahas secara bebas sehingba tiap-tiap individu dapat memahami 

nilai-nilai yang dipilihnya. Selanjutnya dikatakan bahwa proses 

penilaian dideskripsikan dalam tujuh langkah yaitu penilaian 

kepercayaan dan tingkah laku seseorang;  

a. Memilih dari alternative,  

b. Memilih setelah mempertimbangkan konsekwensinya,  

c. Memilih dengan bebas. Menilai tingkah laku dan 

kepercayaan seseorang:  

d. Menilai dan merasakan,  

e. Menyatakan di depan public. Bertindak sesuai kepercayaan;  
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f. Bertindak dalam kehidupan sehari-hari,  

g. Bertindak secara konsisten dan kontinu. 

Menurut Rath dkk, bahwa nilai-nilai tersebut tidak akan bisa 

mencapai tingkat yang paling dalam apabila tidak melewati langkah-

langkah di atas. Ketujuh langkah Raths dkk dapat mendorong 

mengembangkan suatu nilai. Ketujuh hal di atas dielaborasi dari 

tiga proses klarifikasi nilai yang dapat digambarkan dalam table 

sebagai berikut63: 

Tebel 5 : Proses Klarifikasi Nilai 

 

 

Memilih: 

1) dengan bebas 

2) dari berbagai alternative 

3) setelah mengadakan pertimbangan 
tentang berbagai akibatnya/konsekwensi 

 

Menghargai 

4) merasa bahagia atau gembira dengan 
pilihannya 

5) mau mengakui pilihannya di depan umum 

 

Bertindak 

6) berbuat sesuai dengan pilihannya 

7) diulang-ulang sebagai suatu pola tingkah 
laku dalam hidup 

 

Raths adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah 

Values Clarification ketika ia mengajar di New York pada tahun 

1950-an. Menurut Raths bahwa dalam mengembangkan 

keterampilan siswa perlu memperhatikan empat pedoman sebagai 

kunci penting, yaitu:  

                                                             
63 Zaim Mubarok. Membumikan Pendidikan Nilai. Mengumpulkan 

yang terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai. 
Al-Fabeta. Bandung. 2008..2008 h. 72 
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a. Perhatian difokuskan kepada kehidupan, dengan 

mengarahkan perhatian kepad berbagai aspek kehidupan 

agar dapat mengidentifikasi hal-hal yang dinilai,  

b. Menerima sesuai dengan apa adanya, maksudnya apapun 

peran dan posisi orang lain harus diterima apa adanya, 

tanpa membuat berbagai pertimbangan atas diri orang 

tersebut,  

c. Diperlukan stimulant sebagai dorongan untuk bertindak 

lebih lanjut, tidak hanya sekedar menerima tetapi dapat 

berbuat lebih banyak.  

d. Mengembangkan kemampuan yang tidak hanya berupa 

keterampilan tetapi juga klarifikasi nilai dijadikan sebagai 

panduan dalam berpikir dan berbuat lebih lanjut64. 

Untuk membantu dalam merencanakan dalam pembelajaran 

nilai penting bagi guru untuk mengenal kawasan pada ranah afektif 

yang dapat mendorong siswa dalam menentukan nilai yang 

diyakini. Berikut beberapa kawasan dalam ranah afekti yang 

dikembangkan oleh Bloom, Anderson, dan Kratwohl65: 

a. Receiving; Ingin menerima, Ingin menghadiri, Sadar akan 

suatu situasi, obyek, fenomena. Adapun kata kerja yang 

dapat digunakan untuk memancing siswa dalam merespon 

tantangan dari guru antara lain menanyakan, memilih, 

                                                             
64 Zaim Mubarok. Membumikan Pendidikan Nilai. Mengumpulkan 

yang terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai. 
Al-Fabeta. Bandung. 2008..2008h. 71-72 

65 Lorin W. Anderson & David R. Krathwohl. A Taxonomy for 
Learning Teaching and Assessing. A revision of Bloom‟s Taxonomy of 
education Objectives. Published by David Ms Kay Company. Inc. New 
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mengikuti, menjawab, melanjutkan, memberi, 

menyatakan, menempatkan 

b. Responding; memberikan respon dengan menunjukkan 

diri untuk aktif hadir, berpartisipasi dalam sebuah aktivitas 

tertentu. Adapun kata kerja yang menjadi pilihan untuk 

mendorong siswa dalam merespon antara lain: 

melaksanakan, membantu, menawarkan diri 

c. Valuing; dalam bagian ini siswa akan belajar menghargai 

nilai menerima nilai, setia kepada nilai, memegang teguh 

nilai. Beberapa kata kerja yang dapat digunakan untuk 

mendorong siswa antara lain menunjukkan, 

melaksanakan, menyatakan pendapat, mengikuti, 

mengambil prakarsa, memilih, ikut serta, 

menggabungkan diri, mengundang, mengusulkan, 

membenarkan, menolak 

d. Organization; kemampuan dalam menghubungkan nilai yg 

dipilih dengan sistem nilai yang ada dan dianut selama ini, 

kemudian mengintegrasikan nilai tersebut ke dalam 

kehidupan sehari-hari. Kata kerja yang dapat digunakan 

guru antara lain: merumuskan, berpegang pada, 

mengintegrasikan, menghubungkan, mengaitkan, 

menyusun, mengubah, melengkapi, 

menyempurnakan, menyesuaikan, menyamakan, 

mengatur, memodifikasikan 

e. Characterization; Nilai yang telah diterima dan 

diorganisasi ke dalam diri kemudian diamalkan karena telah 

terinternalisasi menjadi pola hidup. Beberapa kata kerja 

yang dapat dipilih untuk memancing dan mendorong siswa 

agar nilai Nampak menjadi bagian dalam dirinya antara lain: 

bertindak, menyatakan, memperlihatkan, 
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mempraktekkan, melayani, menunjukkan, 

membuktikan 

Berikut akan ditampilkan dalam tabel. 

Tabel 6 : Deskripsi kawasan Afektif dan kata kerja operasional 

Tingkatan 
dalam 
Ranah 

Deskripsi Kata Kerja 
Operasional 

Receiving ingin menerima, 
ingin menghadiri, 
sadar akan suatu 
situasi, obyek, 
fenomena. 

menanyakan, memilih, 
mengikuti, menjawab, 
melanjutkan, memberi, 
menyatakan, 
menempatkan 

Responding memberikan 
respon dengan 
menunjukkan diri 
untuk aktif hadir, 
berpartisipasi 

melaksanakan, 
membantu, menawarkan 
diri 

Valuing menghargai nilai 
menerima nilai, 
setia kepada nilai, 
memegang teguh 
nilai 

menunjukkan, 
melaksanakan, 
menyatakan pendapat, 
mengikuti, mengambil 
prakarsa, memilih, ikut 
serta, menggabungkan 
diri, mengundang, 
mengusulkan, 
membenarkan, menolak 

Organization menghubungkan 
nilai yg dipilih 
dengan sistem nilai 
yang ada 

merumuskan, berpegang 
pada, mengintegrasikan, 
menghubungkan, 
mengaitkan, menyusun, 
mengubah, melengkapi, 
menyempurnakan, 
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Tingkatan 
dalam 
Ranah 

Deskripsi Kata Kerja 
Operasional 

menyesuaikan, 
menyamakan, mengatur, 
memodifikasikan 

Characterization diorganisasi ke 
dalam diri 
kemudian 
diamalkan karena 
telah 
terinternalisasi 
menjadi pola hidup 

bertindak, menyatakan, 
memperlihatkan, 
mempraktekkan, 
melayani, menunjukkan, 
membuktikan 

 

Dengan mempertimbangkan ranah dalam kawasan afektif di 

atas dimungkinkan pertanyaan-pertanyaan guru dalam hal ini akan 

dapat memperjelas pemikiran siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang 

dikembangkan dari langkah tersebut dapat membantu guru 

mempelajari nilai siswa yang terpusat pada elemen afektif dari 

pembelajaran. 

Melalui pendekatan klarifikasi nilai, materi yang disajikan 

biasanya dalam bentuk problematic, memuat nilai-nilai kontras 

yang mengandung konflik. Sebagaimana Gagne, Reigeluth dan 

Curtis mengutip pendapat Kohlberg yang menyatakan bahwa 

model pembelajaran dimana guru-guru mendatangkan pendapat 

yang bertentangan di antara siswa tentang pokok-pokok dilemma 

moral, atau dilemma dalam suasana diskusi pertimbangan moral. 

Selanjutnya Kohlberg mengatakan bahwa proses pengambilan nilai 

melalui pendekatan klarifikasi nilai adalah melalui penyajian pola 

sejumlah cerita-cerita yang mengandung nilai-nilai yang saling 

bertentangan atau kontroversial, dan melalui beberapa pertanyaan 
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siswa dicoba dilibatkan ke dalam cerita tersebut dan didorong 

untuk menjelaskan perasaan dan nilai dirinya serta mengambil  

keputusan yang cukup argumentasinya. Ryan dalam Gagne 

mengatakan bahwa klarifikasi nilai mendorong siswa untuk 

mengidentifikasi, memilih dan bertindak pada nilai yang mereka 

peroleh saat ini dan untuk memotivasi siswa untuk berpikir tentang 

diskusi isu-isu moral. Dikatakan juga bahwa model klarifikasi nilai 

memerlukan siswa untuk mempertentangkan suatu isu moral, 

menyatakan posisi mereka pada isu moral tersebut, dan 

merefleksikan pada posisi mereka dan posisi yang lain. 

Berdasarkan pendapat di atas tugas guru adalah menyadarkan 

siswa akan nilai dan tingkah laku yang luhur atau dihargai. Untuk 

itu guru dapat menempuh cara dengan memberikan ransangan 

sejumlah alternative kepada siswa untuk dipilih. Dengan cara ini 

siswa akan meneliti, membanding-bandingkan, mengemukakan 

alasan atas dasar pilihannya sehingga mampu menentukan 

pilihannya dengan keyakinan yang kokoh. Dengan demikian siswa 

tidak sekedar menerima nilai tersebut. 

Selain itu konteks dalam proses pengembangan nilai moral 

diupayakan agar dapat bermanfaat bagi siswa dalam kehidupan 

sehari-hari, banyak ditemukan dalam lingkungan, serta merupakan 

harapan masyarakat dan bangsa pada umumnya. Sebagaimana yang 

selalu digambarkan dalam kurikulum mata pelajaran Pendidikan 

nilai (PPKn), bahwa penentuan konteks yang digunakan dalam 

proses pengembangan nilai moral di dalam interaksi pembelajaran 

didasarkan atas pertimbangan:  

a. Kebermanfaatan bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari,  

b. Kedekatan dengan lingkungan kehidupan siswa,  
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c. Harapan masyarakat, bangsa, negara untuk masa 

mendatang. 

Dengan materi seperti itu akan mengundang siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah yang dipandu oleh 

guru. Guru juga membantu siswa jika diperlukan untuk 

memperoleh jalan keluar yang akan ditempuh oleh siswa. Oleh 

karena itu guru perlu mengetahui beberapa teknik penggunaan 

pendekatan klarifikasi nilai. 

Sejak tahun 1985 Depdikbud telah menyebutkan tujuan dari 

klarifikasi nilai yaitu;  

a. Membantu siswa dengan menggunakan langkah-langkah 

tertentu dalam pengambilan nilai menjadi nilai yang 

diyakini,  

b. Kalau nilai itu sudah ada akan semakin disadari,  

c. Kalau nilai itu baru akan menjadi disadari sebagai nilai yang 

benar. Sedangkan manfaatnya adalah siswa dapat 

menentukan pilihan nilai dengan keyakinan yang kuat. 

Langkah-langkah dalam menggunakan pendekatan klarifikasi 

nilai adalah sebagai berikut:   

a. Persiapan yang meliputi; (a) menetapkan kompetensi yang 

akan dikuasai siswa, (b) memilih topik yang mengandung 

permasalahan, (c) merumuskan tujuan pembelajaran, (d) 

menyusun langkah-langkah pencapaian tujuan 

pembelajaran.  

b. Pelaksanaan, secara umum pelaksanaannya dapat 

dikemukakan sebagai berikut: (a) guru menemukan dan 

merumuskan masalah dengan maksud agar siswa terangsang 

untuk mencari, menemukan, memilih nilai tersebut untuk 
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dimiliki, (b) siswa mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan masalah yang dikemukakan guru, (c) siswa 

membandingkan, menganalisa data sebagai dasar 

pertimbangan untuk menentukan nilai yang akan dipilihnya, 

(d) siswa menentukan sikap, mengemukakan alasan yang 

kokoh. 

Pendekatan klarifikasi nilai sebagaimana yang telah 

diungkapkan di atas adalah metode yang dapat membantu siswa 

agar berinteraksi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Interaksi aktif 

dapat terjadi karena materi yang disajikan melalui metode ini 

mengandung dilemma untuk dipecahkan oleh siswa. Oleh karena 

itu dalam metode ini terdapat beberapa teknik yang digunakan. 

Dalam pendekatan klarifikasi nilai yang dikembangkan oleh 

Sidney B. Simon disebutkan ada 79 macam teknik yang dapat 

dipilih sebagai teknik dalam pembelajaran66. Akan tetapi dalam 

bagian ini akan dikemukakan tiga teknik, dengan pertimbangan 

bahwa tiga teknik tersebut paling sering digunakan dan paking 

mungkin digunakan guru Pendidikan nilai (PPKn) dalam 

pembelajaran. Teknik yang dimaksud adalah:  

a. Teknik pemungutan suara,  

b. Teknik menentukan urutan prioritas dan,  

c. Teknik penilaian diri. 

Apabila guru hendak mengembangkan kemampuan siswa 

dalam mengambil keputusan yang cukup kuat argumentasinya, 

penggunaan metode pembelajaran dengan menerapkan teknik-

teknik dalam pendekatan klarifikasi nilai akan cukup.  

                                                             
66 Sidney B. Simon., et all. Values Clarification: A Hand Book of 

Practical Strategies for Teacher and Student. Hart Publisher Company. Inc. 
New York. 1972. 
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a. Teknik pemungutan suara.  

Dengan teknik ini siswa dapat menentukan dan menyatakan 

pilihannya secara pasti. Siswa dilatih untuk berani 

menentukan nilai yang dipilihnya yang akan diketahui oleh 

orang lain. Dengan cara ini siswa juga dapat menilai sikap 

orang lain, dan setelah mendiskusikan siswa dapat menarik 

manfaat, yaitu (a) pilihannya cukup meyakinkan, (b) nilai 

yang baik mungkin tidak hanya satu, (c) belajar menghadapi 

sikap dan pendirian orang lain. 

b. Teknik menentukan prioritas 

Dengan teknik ini siswa dilatih untuk menentukan pilihan 

berdasarkan beberapa kemungkinan yang dihadapainya. 

Juga digunakan untuk melatih siswa menetapkan urutan 

prioritas dan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Pilihan-

pilihan tersebut memerlukan pemikiran yang mendalam, 

terlebih dahulu siswa harus mampu mengemukakan alasan-

alasan, dan menjelaskan kepada orang lain. 

c. Teknik Penilaian Diri 

Dengan teknik ini siswa dilatih untuk mengenal dirinya 

sendiri, sehingga dapat menilai dirinya sendiri secara jujur 

dan tepat. Teknik ketiga ini cukup penting, karena dalam 

kehidupan sehari-hari seseorang memiliki berbagai peran, 

sehingga kadang-kadang lupa akan diri pribadinya. 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dijelaskan bahwa 

pembelajaran tidak hanya merumuskan tingkatan khusus pada 

peningkatan moral siswa, akan tetapi juga mencoba untuk 

mengarahkan kepada pengembangan pada tingkat yang paling 

tinggi. Guru harus mengidentifikasi tingkat pengembangan moral 

siswa saat ini. Kemudian guru dengan hati-hati memilih satu 
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masalah sikap atau dilemma untuk siswa dan memberikan suasana 

yang mendorong untuk berdiskusi mengenai pandangan moral 

yang bertentangan, lalu membantu siswa untuk mengangkat kepada 

pertimbangan moral pada tingkat yang lebih tinggi. 

 

6. Pengalaman Guru 

Pengalaman mengajar guru merupakan salah satu factor yang 

dapat membantu dalam meningkatkan keberhasilan dalam 

melaksnakan pembelajaran. Semakin banyak pengalaman yang 

dimiliki, memungkinkan guru lebih mudah mengatasi persoalan-

persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sebagai guru. 

Pengalaman mengajar yang dimaksudkan dalam tulisan ini 

adalah berkaitan dengan berapa lama guru mengajarkan bidang 

studi Pendidikan nilai (PPKn), termasuk usaha pengembangan diri 

guru melalui ikut serta dalam penataran, pelatihan, seminar, 

workshop maupun kegiatan pengembangan diri lainnya. Kegiatan 

pengembangan diri yang dimaksud khususnya terkait dengan 

pembelajaran bidang studi Pendidikan nilai (PPKn). 

Menurut Crow dan Crow bahwa pengalaman bekerja 

mempunyai pengaruh terhadap tingkat profesionalitas seorang 

guru. Pengalaman yang diperoleh pada masa lampau akan 

berpengaruh pada pendapat seseorang pada situasi yang dihadapi 

sekarang. Atas dasar pengalaman yang dimiliki guru, ia akan 

mampu mengiterpretasikan pengalaman barunya dalam 

melaksanakan pembelajaran di sekolah. Ngalim Purwanto 

mengatakan bahwa semakin sering seseorang mengulaingi sesuatu, 

akan semakin bertambahlah kecakapan dan pengetahuannya 

terhadap hal tersebut. 
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Agar dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang baik, 

maka diperlukan latihan-latihan. Dengan seringnya latihan seperti 

membuat desain pembelajaran akan menambah pengalaman. Sebab 

masa latihan dan pengalaman bekerja mengandung serangkaian 

kegiatan yang dilaksanakan dan sekaligus mengetahui aspek-aspek 

mana yang berhasil dan tidak berhasil, sehingga dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk melakukan pekerjaan. 

Menurut Hawson dalam Lars Joe, bahwa kebutuhan akan dasar 

pengalaman dan profesi telah jelas. Dasar pengalaman termasuk 

penerapan prinsip yang berasal dari pengetahuan dan nilai. Salah 

satu dari empat bagian penting dalam pembelajaran yang 

dikemukakan oleh Lars Joe, disebutkan bahwa dasar-dasar 

pengetahuan, nilai-nilai dan pengalaman profesi melengkapi dasar-

dasar teoriis bagi pemerolehan kemampuan. Selanjutnya di antara 

empat tingkat perkembangan professional yang juga dikemukakan 

oleh Lars Joe bahwa pengetahuan nilai dan pengalaman mendasari 

kemampuan professional, professional intensif dapat membantu 

memecahkan masalah-masalah pembelajaran dalam situasi 

terkontrol dan mengorganisasikan system nilai, serta tindakan-

tindakan professional, model pembelajaran dominan memerlukan 

pengalaman-pengalaman67. 

Dari pendapat di atas maka bagi guru yang memiliki 

pengalaman lebih banyak, akan memiliki strategi-strategi 

berdasarkan pengalaman yang ada dalam memecahkan persoalan 

pembelajaran yang dihadapi bila dibandingkan guru-guru yang 

berpengalaman sedikit. Lee Swanson, dkk menyatakan bahwa guru-

guru yang berpengalaman membentuk pernyataan-pernyataan dan 

penemuan-penemuan secara rinci dibandingkan dengan guru-guru 

                                                             
67 Lars Joe Kongsted. The Educational Models. Peabody Journal of 

Education. 1981. 59 (1). 15-22 
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pemula. Guru berpengalaman lebih mungkin mempercayai campur 

tangan lingkungan. Selain itu guru yang berpengalaman memiliki 

pengertian yang lebih tentang bagaimana siswa berhasil68. Leinhart 

dan Greeno didukung oleh Housner dan Graffey mengatakan 

bahwa guru-guru yang berpengalaman bisa membuat keputusan 

yang lebih strategis dalam hubungan dengan kemampuan 

individual siswa selama perencanaan pembelajaran. 

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwa 

guru-guru berpengalaman memiliki kemampuan dalam upaya 

meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran. Guru-guru yang 

berpengalaman akan lebih mampu memahami dan mengatasi 

masalah-masalah pembelajaran dengan strategi dan menerapkan 

pengalaman yang dimiliki. Guru-guru yang berpengalaman tidak 

akan bertahan pada strategi-strategi yang selama ini digunakan, 

tetapi akan mencoba dan menggunakan strategi yang diperoleh dari 

pengalaman dan latihan. Dengan demikian pengalaman mengajar 

dan latihan bagi guru Pendidikan nilai (PPKn) akan memberikan 

kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan di 

sekolah untuk meningkatkan keberhasilan siswa. 

 

7. Kompetensi dan Profesionalisme Guru Pendidikan Nilai 

Kompetensi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

kompetensi guru dalam membelajarkan siswa. Kemampuan dalam 

membelajarkan siswa merupakan kemampuan yang esensial bagi 

guru. Pembelajaran merupakan usaha guru – murid untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Kemampuan guru adalah salah satu 

                                                             
68 Lee H. Swanson. An Information Processing Analysis of Expert and 

Notice Teachers Problem Solving. American Education Research Journal. 
27 (3). 533-556 
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factor yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, tidak lain 

karena tugas guru yang paling utama adalah mengajar. Guru 

menghadapi siswa yang dinamis, baik sebagai akibat dinamika 

internal yang berasal dari dalam diri siswa maupun dinamika yang 

berasal dari lingkungan yang sedikit banyak berpengaruh terhadap 

siswa. Untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, guru harus 

memiliki kompetensi tertentu. Robert Huston, kompetensi 

diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan yang harus dimiliki oleh sesorang dalam melakukan 

suatu jabatan. Dalam kaitannya dengan jabatan guru, Tisna 

Amidjaya mengatakan bahwa hubungannya dengan tenaga 

kependidikan, kompetensi menunjuk kepada  perbuatan 

(performance) yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi 

tertentu di dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. 

Oleh karena jabatan guru adalah jabatan professional, maka 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang harus memenuhi 

kriteria professional. Winarno mengatakan kompetensi 

professional yang dimaksud adalah memiliki kemampuan yang luas 

dalam bidang studi yang diajarkan, penguasan metodologi dalam 

arti memiliki pengetahuan, konsep teoritik, dan mampu memilih 

metode yang tepat serta mampu menggunakan berbagai metode 

dalam proses pembelajaran69. 

Nasution menyatakan bahwa factor guru sangatlah besar 

pengaruhnya, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, 

sikapnya terhadap anak, konsepsinya tentang pembelajaran, 

pribadinya dan sebagainya. Untuk mencapai keberhasilan siswa di 

sekolah, guru dipersyaratkan memiliki empat kompetensi, yaitu 

kompetensi professional, kompetensi pedagogic, kompetensi social 

                                                             
69 Winarno Surakhmad. Pengantar Interaksi Mengajar Belajar; Dasar 

dan Teknik Metodologi Pengajaran. Tarsito. Bandung 
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dan kometensi kepribadian. Meier menyebutkan bahwa kompetensi 

yang harus dimiliki guru antara lain adalah:  

a. Guru sebagai pelajar,  

b. Guru sebagai profesional yang berpengetahuan banyak,  

c. Guru sebagai koordinator kurikulum,  

d. Guru sebagai organisator kelas,  

e. Guru sebagai komunikator kelas yang efektif,  

f. Guru sebagai fasilitator dari prilaku yang pantas. 

 

8. Guru sebagai kelompok dari tim professional 

instruksional70. 

Lars Joe mengatakan bahwa salah satu komponen profesi 

adalah mengacu kepada dasar nilai. Semua profesi harus memiliki 

dasar semacam itu untuk memandu tindakan mereka. Nilai-nilai 

membentuk dasar untuk pendidikan, ini datang dari professional 

perseorangan, profesi secara kelompok, dan masyarakat secara 

keseluruhan. Lars Joe dkk menambahkan bahwa untuk 

menerapkan rencana pembelajaran, guru diharapkan memiliki 

keahlian professional71. Keahlian ini membedakan pendidikan 

professional dari orang terpelajar yang mungkin mengetahui suatu 

ilmu. Di antara kemampuan yang harus dimiliki oleh guru yang 

professional adalah mengetahui, mengenal dan dapat menerapkan 

model pembelajaran. Ada empat bagian penting dalam model 

pembelajaran, yaitu:  

                                                             
70 Frieda E. Meier. Competency Based Instruction for Teachers of 

Student with Special Learning Needs. Allyn and Bacon. 1992 
71 Lars Joe Kongsted, et all. The Educational Models. Peabody Journal 

of Education. 59 (1) 15-22 
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a. Pertumbuhan professional mempermudah dalam konteks 

pemecahan masalah,  

b. Focus pengajaran terletak pada kemampuan professional,  

c. Dasar-dasar pengetahuan, nilai dan pengalaman profesi 

melengkapi dasar-dasar teori bagi pemerolehan 

kemampuan,  

d. Perkembangan profesi dipermudah dalam suatu bidang 

klinis. Kemampuan professional sebagai focus pengajaran 

meletakkan bahwa setiap saat kemampuan professional 

menuntut rancangan/desain, presentasi dan evaluasi 

pengajaran. 

Sudarmi mengungkapkan, tersirat pengertian bahwa profesi 

merupakan jenis pekerjaan yang dihayati seseorang sesuai dengan 

perkembangan yang terjadi di masyarakat, setelah ia mengikuti jenis 

pendidikan ataupun pelatihan tertentu. Selanjutknya dikatakan 

bahwa sesungguhnya sebagai tenaga professional, seorang guru 

hampir tidak berbeda dengan profesi lainnya, namun dalam 

kaitannya sebagai pendidik menuntut profresi yang merefleksi 

aspek kepatuhan, sukarela, tanpa pamrih, berdedikasi dan beretos 

kerja yang tinggi, penuh pengabdian, jujur dan sebagai panggilan 

hati. 

Tuntutan professional tersebut, dimungkinkan karena semakin 

lama pekerjaan di bidang pendidikan telah menjadi pekerjaan 

professional. Dimyati mengungkapkan dewasa ini pekerjaan di 

bidang pendidikan telah menjadi pekerjaan professional oleh 

karena tenaga pendidikan menjadi terpanggil untuk 

mengembangkan dirinya menjadi tenaga professional. 

Pengembangan diri menjadi tenaga professional tersebut terutama 

dihayati oleh guru di sekolah, sebab guru merupakan tenaga 
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professional yang langsung berhadapan dengan siswa yang 

berkepentingan untuk menjadi mandiri. 

Kemampuan yang harus dimiliki oleh guru bukan saja terbatas 

pada kemampuan menguasai materi pelajaran, tetapi harus 

professional mampu menyeseuaikan diri. Darmodihardjo 

mengungkapkan bahwa unsur-unsur kompetensi guru neliputi 

kemampuan prerformasi, menguasai materi pelajaran, professional, 

proses penyesuaian diri pada komponen sikap. Soelaiman 

mengartikan kompetensi sebagai kemampuan dasar yang 

mengaplikasikan apa yang seharusnya dapat dilaksanakan guru 

dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian lembaga yag 

menyelenggarakan pendidikan untuk kepentingan tenaga pendidik 

diharapkan agar para lulusannya mampu melaksanakan tugasnya 

dan mampu menunjukkan kemampuannya, baik dalam penguasaan 

materi/bahan pelajaran, mampu menyesuaikan diri, mampu 

menggunakan metode pembelajaran bervariasi, sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Robert Welker mengatakan bahwa jika guru-guru tidak ahli dan 

jika pendidikan tidak dapat mengkopi rute profesionalisasi yang 

ditetapkan, lalu apa yang mungkin dilakukan untuk 

mengembangkan dan menjawab kritik yang saat ini menuntut 

tanggung jawab sekolah dan reformasi penddikan guru. Guru juga 

perlu mempelajari bagaimana bekerja sama untuk memudahkan 

dalam memenuhi kebutuhan siswa72. 

Hakekat sebuah profesi, termasuk profesi guru sesungguhnya 

merupakan sebuah janji yang ditunjukkan secara terbuka, sebuah 

pernyataan dari hati yang penuh dengan ketulusan, yang di 

                                                             
72 Robert Welker. Expertise and Teacher as Expert: Rethinking a 

Questionable Metaphor. American Educational Research Journal. 1991. 28 
(1). 19-35 
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dalamnya mengandung nilai, norma, maupun etika untuk bertindak 

sesuai dengan janji profesi sebagai guru. Selain itu hakekat profesi 

sebagai guru di dalamnya mengandung unsur pengabdian tanpa 

pamrih, tidak semata-mata mencari keuntungan secara ekonomi, 

profesi yang tidak merugikan orang lain maupun masyarakat 

sebagai sasaran dari profesinya. Dengan demikian seorang guru 

yang professional adalah guru yang memiliki keahlian, keterampilan 

dan kemahiran khusus di dalam melaksanakan tugas mendidik, 

mengajar, melatih, membimbing, maupun menilai dalam seluruh 

aktivitas pendidikan dan pembelajaran di bawah tanggungjawabnya. 

Keahlian yang dimiliki ditunjukkan dengan dirinya ahli pada bidang 

yang ditekuni, penguasaan terhadap bahan maupun materi yang 

disajikan bagi siswa. Keterampilan dan kemahiran ditunjukkan 

dengan kemampuan dalam menggunakan berbagai pendekatan, 

metode dan teknik sehingga mampu meningkatkan gairah belajar 

siswa, kemudahan siswa menangkap mengolah dan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan. 

Tugas mendidik secara professional, ditunjukkan oleh guru 

dengan upaya dalam meneruskan nilai-nilai, baik nilai-nilai agama, 

social, budaya, sedangkan tugas mengajar merupakan tugas guru 

dalam mentransformasikan berbagai ilmu pengetahuan dan 

teknologi sehingga dapat memberi manfaat baik bagi siswa maupun 

orang lain. Tugas melatih menjadi bagian yang tidak dapat 

dilepaskan, karena siswa harus mampu menerapkan berbagai 

pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat hidup produktif di 

tengah-tengah masyarakat. Kehadiran teknologi dalam 

pembelajaran tidak akan menghilangkan tugas guru untuk 

memberikan bimbingan dan arahan bagi siswa, agar siswa tidak 

dilepas begitu saja dalam memilih dan menentukan sendiri nilai-

nilai yang dianggap cocok bagi dirinya, namun belum tentu sesuai 
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dengan orang lain untuk hidup bersama. Menilai sebagai tugas yang 

tidak dapat ditinggalkan guru, dimaksudkan untuk mengukur 

penguasaan siswa, maupun mengukur keefektifan proses 

pembelajaran. Tetapi juga guru berkewenangan untuk memberi 

nilai kesiapan siswa untuk dapat hidup di tengah-tengah 

masyarakat. Guru memiliki tanggungjawab yang tidak ringan dalam 

memberikan bekal bagi siswa untuk dapat menyesuaikan diri 

dengan seluruh sendi kehidupan masyarakat yang sarat dengan 

nilai-nilai maupun moral. 

Hannah dalam Welker mengatakan bahwa guru 

bertanggungjawab terhadap dunia yang ditandai dengan kelalaian 

dan kekacauan moral. Sedangkan Tom dalam Welker mengatakan 

bahwa pengajaran adalah keahlian moral. Di samping itu sikap guru 

harus mampu mendorong siswa untuk dapat berpikir dan 

mempertimbangkan alternative cara berpikir dan bertindak73. 

Robert R menyatakan guru juga harus membantu siswa untuk 

mempertimbangkan apakah tindakan-tindakannya sudah sesuai. 

Sedangkan menurut Ryan ada tujuh kompetensi yang harus 

dimiliki guru pendidikan nilai, yaitu: 

a. Guru harus menjadi yang positif dan berkarakter yang baik 

dan orang yang bermoral,  

b. Guru harus melihat perkembangan kehidupan moral siswa 

dan karakternya sebagai suatu tsnggung jawab profesi dan 

prioritas.,  

c. Guru harus mampu mengikat siswa dalam kelas moral,  

                                                             
73 Robert Welker. Expertise and Teacher as Expert: Rethinking a 

Questionable Metaphor. American Educational Research Journal. 1991. 28 
(1). 19-35 
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d. Guru harus mampu mengungkapkan dengan jelas 

pandangan sendiri tentang serangkaian isu-isu nilai dan 

etika,  

e. Guru harus mampu membantu siswa menjadi tegas dengan 

dunia moral lain,  

f. Guru harus mampu menciptakan suatu iklim moral yang 

positif di dalam kelas, suatu lingkungan dukungan dan 

kepedulian,  

g. Guru harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk beraktivitas dalam sekolah dan di dalam komitmen 

yang akan memberikan mereka pengalaman praktek untuk 

bertingkah laku74. 

Dengan demikian bagi guru bidang studi Pendidikan nilai 

(PPKn) juga tidak terlepas dari perlunya memiliki kompetensi dan 

sebagai tenaga professional sebagaimana di atas. Kompetensi yang 

harus dimiliki guru bidang studi Pendidikan nilai (PPKn) akan 

menjadi sangat penting dengan harapan mampu memberikan 

dampak pengiring yang digunakan oleh siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Tanpa menafikan guru bidang studi lain, yang memiliki tugas 

dan tanggungjawab yang sama dalam mendidik, namun bagi guru 

pendidikan nilai umumnya dilekatkan kepadanya karaktersitik yang 

dijadikan siswa sebagai tempat untuk mendapatkan pemecahan 

berbagai permasalahan terkait nilai dan moral. Semua guru 

hendaknya tidak hanya meningkatkan kualitas diri kompetensi 

pedagogic dan professional saja, akan tetapi harus seimbang 

dengan dua kompetensi lainnya yaitu kompetensi kepribadian yang 

memiliki aspek-aspek antara lain yaitu : selalu menampilkan diri 

                                                             
74 Kevin Ryan. Teacher Education and Moral Education. Journal of 

Teacher Education. 1988. 10 (5). 167-173 
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sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 

selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia yang 

menjadi teladan bagi peserta didik, selalu berperilaku sebagai 

pendidik profesional. Demikian pula dengan kompetensi social 

yang memiliki aspek-aspek antara lain : mampu berkomunikasi 

secara efektif dengan orang tua peserta didik, sesama pendidik, dan 

masyarakat sebagai stakeholders dari layanan ahlinya, berkontribusi 

terhadap perkembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. 

 

9. Kecerdasan Majemuk dalam Pendidikan Nilai 

Kecerdasan majemuk (multiple intelegences) adalah salah astu teori 

belajar yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Ia adalah 

seorang pakar pendidikan dan psikologi yang berkembangsaan 

Amerika. Teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983. 

Kecerdasan majemuk adalah pendekatan dalam pembelajaran yang 

ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

holistic/keseluruhan. Perkembangan yang terjadi pada anak tidak 

hanya pada satu dimensi saja, namun akan berkembangn 

keseluruhan dimensi dalam satu waktu meskipun setiap dimensi 

memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. 

Teori perkembangan kecerdasan majemuk ini kemudian 

menepis pandangan dikotomi “cerdas-tidak cerdas”. Howard 

menyatakan bahwa tidak ada anak yang tidak cerdas. Ia menentang 

kecerdasan hanya dari sisi intellectual quotient (IQ) yang hanya 

mengandalkan tiga jenis kecerdasan yaitu logika, 
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matematik,lingusitik dan spasial. Howard kemudian mebagi aspek-

aspek kecerdasan majemuk menjadi delapan (8) kecerdasan yaitu75: 

a. Verbal linguistic intelligent (kecerdasan verbal linguistic); 

merupakan kemampuan yang dimiliki anak dalam 

menggunakan kata-kata dan Bahasa dalam berbagai bentuk 

lisan maupun tulisan. Dengan kecerdasan ini kemampuan 

anak tergambar melalui kemampuan dalam mengungkapkan 

pernyataan, menjadikan orang lain mengerti maksud dari 

pernyataan tersebut baik dinyatakan dengan menggunakan 

kata-kata efektif secara lisan maupun tulisan. Dalam 

menyatakan suatu nilai kepada orang lain tentunya tidak 

sekedar siswa harus memiliki kata-kata yang efektif, akan 

tetapi dalam emmbuat suatu pernyataan baik lisan maupun 

tulisan siswa akan dapat mempertimbangkan nilai-nilai yang 

dianut dirinya dan orang lain. 

b. Logical mathematical intelligent (kecerdasan logika matematika); 

kemampuan anak dalam mengolah angka, dan/atau 

menggunakan, logika atau akal sehat. Anak yang yang 

memiliki kecerdasan seperti ini Nampak dalam 

kemampuannya melihat pola dan melakukan pendekatan 

terhadap siatuasi secara logis. Dengan kemampuan ini dapat 

membantu siswa dalam memilih nilai secara cermat, dalam 

kondisi atau situasi tertentu. Kemampuan seperti ini 

membantu siswa di dalam menerima dan mengorganisir 

nilai-nilai yang dihadapkan kepadanya. 

c. Visual Spacial Intellegent (kecerdasan visual spasial); 

kemampuan memvisualisasi gambar, di dalam kepala atau 

menciptakannya, dalam bentuk dua/tiga dimensi. 

                                                             
75 Mohammad Ansyar. Kurikulum, Hakekat Fondasi, Desain dan 

Pengembangan. Prenada Media Grup. Jakarta. 2015. h. 239 
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Kecerdasan siswa seperti ini menunjukkan bahwa siswa 

dapat memahami pesan-pesan nilai yang divisualkan melalui 

gambar untuk kemudian diterima, direspon, dinilai, 

diorganisasikan dalam diri dan menjadikannya ke dalam 

pola hidup (karakteristik). Selain itu siswa akan mampu 

menvisualisasikan nilai-nilai yang ada dalam dirinya melalui 

gambar-gambar yang berisi pesan-pesan nilai. 

d. Bodily Cinesthetic Intellegent (kecerdasan gerak tubuh); 

merupakan kecerdasan kinestetik-jasmani yang dapat 

ditunjukkan dalam kemampuan anak dalam mengolah, 

tubuh dan tangan. Kemampuan anak dalam 

mengkoordinasikan gerak tubuh. Jika nilai-nilai yang 

diyakini telah terorganisir dan menjadi pola prilaku akan 

Nampak dalam pola gerak tubuh yang mengandung nilai-

nilai kehidupan sehari-hari siswa. 

e. Musical rithmic intelligent (kecerdasan musical berirama); 

dimana anak peka terhadap bunyi-bunyi non verbal 

disekitarnya, seperti suara-suara dengan nada tinggi, sedang 

maupun redah, bahkan dapat menangkap pola nada. Anak 

juga memiliki kemampuan dalam bernyanyi, mengingat 

melodi musik, kepekaan irama atau sekedar menikmati 

music. Kecerdasan intelektual siswa menjadi lebih lengkap 

jika didukung oleh kecerdasan musical. Ary Ginajnar 

menyatakan ketika mata bekerja, memandang dengan 

kongkrit itulah kecerdasan intelektual (IQ), tetapi pada saat 

telinga mendengarkan musik, hati tersentuh itulah 

kecerdasan emosional (EQ) yang sedang bekerja76. Nilai-

                                                             
76 Ary Ginanjar Agustian. Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan 

Emosi dan Spritual ESQ BErdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam. 
Arga. Jakarta. 2001 
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nilai yang terorganisir dalam diri siswa adalah juga dapat 

mengendalikan sifat emosi. Kecerdasan ini membantu siswa 

akan dapat menkomunikasikan nilai-nilai kehidupan melalui 

suara berirama maupun melalui lagu. 

f. Interpersolan Intellegent (kecerdasan antar pribadi); kecerdasan 

ini ditunjukkan dengan kemampuan anak dapat mengerti 

dan memahami orang lain, sehingga membantunya untuk 

bekerjasama dengan orang lain. Siswa tidak dapat terlepas 

akan hidup dan bekerjasama dengan orang lain, melalui 

kerjasama dengan orang lain ia akan belajar untuk 

memahami, mengerti dan menerima nilai-nilai yang dianut 

orang lain, ia akan belajar untuk tidak memaksakan nilai-

nilai yang dianutnya kepada orang lain. 

g. Intrapersonal Intellegent (kecerdasan dalam diri); kemampuan 

anak untuk memahami diri sendiri, untuk mengenali potensi 

maupun kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya. 

Seorang anak peka terhadap dirinya, sehingga kemampuan 

dalam dirinya dapat diorganisir untuk keberhasilannya. 

Dengan mengenal potensi, kemampuan dalam dirinya siswa 

akan dapat memposisikan dirinya dengan orang lain, ia akan 

memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya, dan akan 

mengerti kapan ia harus bertindak sesuai dengan potensi 

nilai yang adadalam dirinya. 

h. Naturalistic Intellegent (kecerdasan natural); kecerdasan 

dimana anak mampu mengenal lingkungan sekitar, ia 

mampu mengamati lingkungan sekitar lalu belajar dari 

lingkungan, memiliki kesadaran setiap peristiwa yang terjadi 

disekitarnya, kemampuan mengenali bentuk-bentuk alam di 

sekitarnya. Kaitannya dengan nilai-nilai, dalam diri siswa 

akan muncul kesadarannya atas perubahan yang terjadi di 
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lingkungan sekitarnya, akan megamati dan mempelajarinya 

penyebab terjadinya, dan tidak bertindak gegabah, karena 

kemungkinan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang 

di lingkungannya. 

Melalui kecerdasan majemuk (multiple intelegences) ini anak 

akan memiliki kemampuan yang konfrehensif, karena kecerasan 

majemuk ini memiliki tiga komponen utama sebagaimana 

dikemukakan oleh Howard, yaitu: 

a. Kemampuan dalam menyelesaikan berbagai problem dalam 

kehidupan sehari-hari; 

b. Kemampuan untuk menemukan dan memperkirakan 

persoalan-persoalan baru yang akan dihadapi dan 

diselesaikan; 

c. Kemampuan dalam menghasilkan dan menawarkan jasa 

hingga memperoleh penghargaan dalam cultural seseorang. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

embahasan hasil penelitian tentang pendekatan klarifikasi 

nilai dalam pembelajaran nilai di SMA, dibahas berturut-

turut sesuai dengan permasalahan yang tlah ditetapkan. 

 

A. Metode Pembelajaran Guru dalam Pendidikan Nilai 

Dalam penelitian ditemukan beberapa metode pembelajaran 

yang digunakan guru dalam pembelajaran nilai, khususnya oleh 

guru Pendidikan nilai (PPKn), yaitu metode cerama, metode tnya 

jawab, metode diskusi,  

1. Metode Caramah 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Responden yang 

kemudian peneliti menyebut dengan R1, R2, dan R5, bahwa 

metode mengajar yang selalu digunakan adalah metode ceramah. 

Bahkan menurut R1 metode ceramah digunakan sebagai salah satu 

cara untuk mengatasi kendala terbatasnya waktu. Demikian pula 

hasil pengamatan menunjukkan bahwa guru dalam melaksanakan 

P 
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pembelajaran nilai lebih banyak menggunakan metode ceramah 

dibandingkan dengan menggunakan metode lainnya. Papan tulis 

menjadi media satu-satunya yang digunakan untuk menuliskan hal-

hal pokok terkait dengan materi pembelajaran. Meskipun terdapat 

bagan alur berupa peta konsep, guru menggambarkan di papan 

tulis, tidak ditayangkan melalui media lain. Realitas penggunaan 

metode ceramah yang masih dominan ini membuktikan apa yang 

dikatakan oleh Freirberg, bahwa pada tingkat sekolah menengah 

guru lebih banyak berceramah antara tujuh puluh hingga tujuh 

puluh lima persen, sedangkan siswa sekitar dua puluh lima hingga 

tiga puluh persen1. 

Temuan data tersebut, jika dianalisis dari sudut pandang 

klarifikasi nilai sebagai metode, maka metode ceramah tidak 

mendukung pelaksanaan penerapan pendekatan klarifikasi nilai 

dalam pembelajaran nilai, karena: 

a. Metode ceramah bersifat terpusat pada guru, bahkan 

memberi kesan siswa “dipaksa” mempelajari sesuatu sesuai 

dengan kecepatan yang ditentukan guru,  

b. Cenderung terjadi komunikasi satu arah (one way 

communication), kalaupun diberikan kesempatan untuk 

bertanya (mengajukan pendapat), pembelajaran akan 

terhenti meskipun sejenak, karena siswa lain harus 

menunggu sampai pandangan atau pertanyaan salah 

seorang siswa terjawab baru kemudian mengikuti penyajian 

berikutnya,  

c. Peran siswa dalam pembelajaran menjadi pasif, siswa 

dibatasi dalam berpartisipasi, pembelajaran menjadi 

                                                             
1 J. H. Freiberg & Amy Driscoll. Universal Teaching Strategies. Allyn 

Bacon. 1992. h. 176 
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monoton, siswa lebih banyak mendengar, mencatat, dan 

sangat sedikit bahkan sama sekali tidak mendapatkan 

kesempatan untuk mengajukan pandangan terhadap 

penyajian guru.  

d. Cenderung pada penghafalan, bahan yang disajikan secara 

lisan saja tanpa mengikutsertakan siswa akan menyebabkan 

kemampuan siswa mengingat terhadap materi hanya dalam 

jangka waktu pendek,  

e. Tidak cukup untuk melatih keterampilan siswa dalam 

mengambil keputusan, metode ini tidak dapat diterapkan 

untuk membelajarkan aspek keterampilan (psikomotorik) 

dan hanya sedikit memberi pengaruh terhadap aspek 

afektif.. 

Metode ceramah merupakan metode komunikasi untuk 

menyampaikan informasi kepada siswa. Menurut Freirberg, metode 

ceramah adalah suatu strategi untuk mengkomunikasikan ide-ide 

kepada orang lain2. Dengan lebih banyak mengandalkan ceramah 

sebagai satu-satunya metode, akan memunculkan hal-hal 

sebagaimana di atas seperti pembelajaran yang monoton, dan tidak 

akan banyak membantu siswa dalam mengambil keputusan. 

Ceramah bukanlah cara yang efektif untuk semua tujuan dan materi 

pembelajaran, apalagi materi pembelajaran yang mengandung nilai-

nilai. Kecuali memang metode tersebut sudah menjadi kondisi 

pembelajaran, guru sudah tidak memiliki cara lain lagi selain dengan 

metode ceramah tersebut. Sebagaimana kegiatan pembelajaran 

pada umumnya, seringkali digunakan dengan menggunakan 

informasi verbal. Dalam hal ini guru bertindak sebagai informan 

sedangkan siswa bertindak sebagai penerima informasi yang 

                                                             
2 J. H. Freiberg & Amy Driscoll. Universal Teaching Strategies. Allyn 

Bacon. 1992 
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disalurkan melalui Bahasa verbal dan non verbal. Guru dalam 

melaksanakan pembelajaran untuk menanamkan nilai dengan 

menggunakan metode ceramah sebagaimana hasil pengamatan 

menggunakan teknik:  

a. Informasi verbal,  

b. Informasi non verbal seperti menggunakan gambar,  

c. Menuliskan hal-hal pokok di papan tulis. Dianalisis dari 

sudut pandang klarifikasi nilai, metode ceramah tidak tepat 

digunakan sebagai teknik dalam menggunakan pendekatan 

klarifikasi nilai untuk pembelajaran nilai. 

Di dalam kelas, seharusnya guru memiliki kesempatan yang 

cukup untuk merencanakan dan menggunakan multi metode. Guru 

juga harus mengetahui bahwa jika sekedar dengan berceramah, 

maka akan menjadikan siswa hanya mampu menghafal materi, 

itupun dalam jangka pendek, karena ceramah tidak tepat digunakan 

untuk menyiapkan siswa untuk mengambil keputusan, mendorong 

muncul kesadaran akan nilai-nilai, baik nilai tentang diri mereka 

sendiri maupun nilai-nilai orang lain, bahkan dengan hanya 

berceramah saja tdak dapat menyiapkan siswa untuk hidup dalam 

jangka panjang. Hal lain yang sebenarnya akan menjadi keharusan 

bagi guru dalam berceramah adalah harus menyajikan bahan 

cermahnya dengan cara yang menarik, bergairah dan penuh dengan 

tantangan agar perhatian siswa menjadi terpusat selama 

pembelajaran berlangsung. Pada bagian ini tentunya bukanlah 

sesuatu yang mudah apalagi bagi guru yang belum memiliki cukup 

pengalaman, sementara ceramah menjadi metode pilihan. Namun 

demikian di antara banyak guru selalu memiliki beberapa 

pertimbangan dalam menggunakan metode ceramah ini antara lain:  
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a. Guru merasa sudah sangat mengenal dan berpengalaman 

dalam menggunakannya,  

b. Mempertahankan “wibawa” merasa perlu untuk 

berbicara/berceramah di depan siswa,  

c. Waktu lebih hemat apalagi dengan informasi yang cukup 

bayak akan dapat disajikan dengan metode ceramah,  

d. Dengan ceramah dapat melayani siswa lebih banyak,  

e. Dapat dengan mudah menyampaikan jika terdapat 

informasi-informasi mutahir.  

Oleh karena itu guru perlu mengurangi penggunaan metode 

ceramah dalam pembelajaran, tetapi perlu mempertimbangkan 

penggunaan metode-metode yang mengembangkan potensi otak 

secara seimbang, baik otak kiri maupun otak kanan. 

Guru di sekolah sebagai “aktor” kunci dalam pelaksanaan 

pendidikan, seringkali merasakan beberapa hal di atas dalam 

melaksanakan pembelajaran di sekolah. Bahkan dalam 

melaksanakan perubahan dan inovasi dalam pembelajaran, guru 

sering terhambat karena beberapa factor sebagaimana dikemukakan 

oleh Ansyar yaitu: 

a. Setiap guru pada umumnya telah memiliki resistensi dalam 

diri masing-masing untuk mengubah atau tidak mengubah 

apa yang telah mereka lakukan selama ini; 

b. Guru merasa yakin bahwa apa yang telah mereka lakukan 

selama ini dalam proses pembelajaran tidak ada masalah3. 

Kenyataan di atas menjadi sebuah realitas praktek pendidikan 

yang dijalankan para guru. Guru sering bertahan pad acara-cara 

                                                             
3 Mohammad Ansyar. Kurikulum, Hakekat Fondasi, Desain dan 

Pengembangan. Prenada Media Grup. Jakarta. 2015.   
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lama yang dinilai telah “berhasil” mengantar siwa kepada cita-

citanya. Berapa banyak keberhasilan seseorang hari ini dianggap 

sebagai hasil dari proses pembelajaran yang dikelola guru dalam 

kelas-kelas konvensional. Fulan dalam Anshar menyebut realita 

praktek pendidikan ini sebagai subjective reality (realita subyektif). Jika 

perubahan merupakan sesuatu yang berbeda dengan makna realita 

subyektif guru, dia akan menanggapi perubahan itu suatu hal yang 

tidak perlu4  

 

2. Metode Tanya jawab  

Teknik yang digunakan guru dalam menerapkan metode tanya 

jawab, sebagaimana temuan dalam penelitian adalah  

a. Diawali dengan menjelaskan materi, baru kemudian 

mengajukan pertanyaan,  

b. Memberi tugas membaca dan menemukan permasalahan 

kepada siswa.  

c. Pertanyaan disebarkan ke seluruh siswa 

d. Menunjuk siswa siswa untuk meminta pendapat dan 

jawaban, jika setelah diberikan kesempatan belum ada siswa 

yang memberikan respon; 

e. Guru bersama siswa memberikan kesimpulan. 

Teknik kedua yang digunakan lebih dekat dengan pelaksanaan 

pendekatan klarifikasi nilai. Teknik pertama, akan lebih mengarah 

kepada upaya untuk mengetahui pemahaman sswa terhadap materi 

yang dijelaskan. Sedangkan teknik ke dua tersebut, dilaksanakan 

                                                             
4 Mohammad Ansyar. Kurikulum, Hakekat Fondasi, Desain dan 

Pengembangan. Prenada Media Grup. Jakarta. 2015. 



Pembelajaran  dalam Pendidikan Nilai ~ 97 

melalui pemberian tugas. Siswa akan mencari dan menemukan 

sendiri permasalahan-permasalahan. Dengan demikian siswa akan 

menjadi aktif dalam belajar. Melalui permasalahan yang ditemukan 

diajukan kembali kepada siswa. Oleh karena itu siswa akan 

beruapaya mengemukakan pendapat dengan alasan menurut dirinya 

adalah cocok. 

Memperhatikan teknik bertanya guru, dari beberapa teknik 

penggunaan pendekatan klarifikasi nilai sebagaimana Simon dkk, 

bahwa dapat dimasukkan ke dalam teknik yang disebut Values 

Whip,  yaitu dalam choosing freely yakni memilih dengan bebas. Siswa 

dapat memilih sendiri dengan bebas dalam memberikan tanggapan 

dan jawaban yang diberikan oleh guru. Dengan demikian teknik 

tanya jawab yang digunakan guru dalam pembelajaran nilai, dapat 

dimasukkan ke dalam salah satu penerapan dari teknik klarifikasi 

nilai yaitu Values Whip Technic. 

Dalam penerapan pendekatan klarifikasi nilai metode tanya 

jawab dapat digunakan oleh guru dengan pertimbangan memuat 

teknik-teknik dalam pendekatan klarifikasi nilai, yaitu: 

a. Dalam tanya jawab guru memunculkan permasalahan-

permasalahan,  

b. Dapat membangkitkan peran serta siswa dalam 

pembelajaran,  

c. Siswa mendapatkan kesempatan mengembangkan kegiatan 

berpikir dan menanggapi permasalahan,  

d. Siswa dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan atas 

permasalahan tersebut. 

Penggunaan  metode tanya jawab dalam pembalajaran nilai, 

dimungkinkan akan dapat membangkitkan motivasi siswa untuk 

berupaya memberikan pemecahan atas permasalahan yang 
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diajukan. Apalagi dalam tanya jawab tersebut isi pertanyaan 

memuat konflik-konflik. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Kohlberg dalam Gagne, bahwa klarifikasi nilai merupakan model 

pembelajaran di mana guru-guru mendatangkan pendapat yang 

bertentangan di antara siswa5. 

Metode tanya jawab dilakukan baik di awal maupun di tengah-

tengah berlangsungnya kegiatan pembelajaran. di awal 

pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui penguasaan siswa 

terhadap materi yang telah disajikan dalam pertemuan sebelumnya, 

dan mengetahui pengeuasaan awal siswa terhadap materi yang akan 

disajikan. Sedangkan di tengah berlangsungnya proses 

pembelajaran, dilakukan dalam mengungkap problematika materi 

sajian. Guru biasanya memberikan gambaran umum materi. Dalam 

proses tanya jawab, jika pertanyaan disampaikan siswa kepada guru, 

maka guru akan menyebarkan kembali ke semua siswa pertanyaan 

tersebut, dengan tujuan tidak hanya untuk mendapatkan berbagai 

pandangan siswa, tetapi agar terjadi interaksi antar siswa. 

Cara lain dalam menerapkan metode tanya jawab, guru 

mengawali dengan memberikan informasi pokok bahasan, 

dilanjutkan dengan memberikan tugas membaca materi sesuai 

pokok bahasan selama waktu yang ditentukan, missal: lima sampai 

sepuluh menit. Namun guru tetap memberikan gambaran umum 

baru kemudian dibuka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 

atau guru yang memulai dengan pertanyaan yang diajukan kepada 

seluruh siswa. Pertanyaan yang diajukan seluruh siswa 

dimaksudkan agar setiap siswa mendapatkan giliran memberikan 

jawaban, dan mendapatkan tenggang waktu untuk berpikir sebelum 

memberikan jawaban. 

                                                             
5 Robert M. Gagne. Instructional Technology. Foundation Lawrence 

Erebau Association Publisher. New Jersey. 1987 
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Tanya jawab merupakan salah satu teknik yang dapat 

digunakan dalam menerapkan pendekatan klarifikasi nilai. Hal ini 

sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Simon dkk, 

bahwa pendekatan klarifikasi nilai dapat membangkitkan peran 

serta siswa, karena dimotivasi oleh berbagai kegiatan, seperti tanya 

jawab, diskusi maupun seminar. Metode tanya jawab akan dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

kegiatan berpikir, berimajinasi, menanggapi (merespon), menilai 

dalam arti mempertimbangkan, dan mengembangkan sikap dan 

perhatian siswa. 

Menggunakan metode tanya jawab untuk setiap pembelajaran 

termasuk untuk pembelajaran nilai, seorang guru harus tetap 

memperhatikan keterampilan dalam menggunakan metode ini. 

Dalam metode tanya jawab dikenal metode tanya jawab dasar dan 

metode tanya jawab lanjutan. Di antara beberapa hal yang harus 

diperhatikan guru dalam menerapkan bertanya dasar adalah:  

a. Pertanyaan harus jelas dan singkat; dalam hal ini guru 

harus dapat menyusun kalimat pertanyan secara jelas dan 

singkat, dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan 

berpikir, perbendaharaan bahasa siswa yang dihadapi.  

b. Memberi acuan; Sebelum memberikan atau mengajukan 

pertanyaan kepada siswa, guru perlu memberikan acuan 

berupa penjelasan maupun pengantar singkat terkait 

dengan permasalahan, baru kemudian mengajukan 

pertanyaan. Dengan begitu siswa akan mendapat gambaran 

umum awal yang membantunya dalam menjawab 

pertanyaan guru.  

c. Memusatkan perhatian; pertanyaan itu sendiri 

sebenarnya adalah cara dalam memusatkan perhatian siswa. 

Namun untuk menerapkan metode bertanya dasar 
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pemusatan perhatian dapat dilakukan secara non verbal 

seperti dengan mengetuk meja, mengetuk papan tulis, 

bertepuk tangan, atau guru dapat menyesuaikan dengan 

kepentingan pembelajaran.  

d. Memberi giliran dan menyebarkan pertanyaan ke 

seluruh siswa. Dengan memberikan giliran kepada setiap 

siswa memungkin siswa akan mendapatkan hak yang sama 

dalam merespon pertanyaan, sehingga dapat melibatkan 

peserta didik secara maksimal, menumbuhkan keberanian, 

iklim pembelajaran menyenangkan. Selain itu dengan 

menyebarkan pertanyaan ke seluruh siswa, akan dapat 

mengurangi ketegangan dan membantu siswa menyiapkan 

jawaban (berpikir) sebelum guru menunjuk ke salah sau 

atau beberapa siswa.  

e. Memberi kesempatan berpikir; guru sebaiknya 

menghindari memanggil atau menunjuk siswa sebelum 

pertanyaan dilontarkan. Berikanlah pertanyaan ke seluruh 

siswa tanpa menunjuk atau menyebut nama, sehingga 

dengan demikian siswa memiliki kesempatan untuk berpikir 

atas pertanyaan tersebut. Seringkali siswa bukanya tidak 

dapat menjawab, tetapi karena sebelum guru bertanya ia 

ditunjuk terlebih dahulu baru kemudian guru mengajukan 

pertanyaan. Hal seperti dapat saja konsentrasi siswa 

menjadi hilang, karena bisa saja siswa menjadi gugup, 

tegang. Hal lain yang terjadi adalah siswa yang tidak 

ditunjuk akan merasa “aman”, dan tidak merasa perlu 

untuk ikut memikirkan jawaban atas pertanyaan guru 

tersebut.  

f. Memberi tuntunan; berbagai factor yang menyebabkan 

siswa tidak selalu memberikan jawaban dengan lancar dan 
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tepat. Mungkin saja siswa memerlukan bimbingan, arahan, 

dan dituntun sehingga jawaban yang diberikan menjadi 

lebih tepat. Dalam keadaan seperti ini harus diingat bahwa 

tidak semua siswa dapat mengingat dengan tepa tapa-apa 

yang telah dipelajari, oleh karena itu guru perlu 

memberikan tuntunan ke arah jawaban yang lebih tepat.  

Senada dengan enam hal yang perlu diperhatikan guru di atas, 

Fu‟ad bin Abdul Aziz asy-Syalhub menyatakan bahwa: 

a. Metode pertanyaan adalah metode yang sangat efektif 

untuk menarik perhatian pendengar dan mempersiapkannya 

untuk menerima apa yang disampaikan kepadanya. 

b. Adakalanya pertanyaan dilontarkan di awal pelajaran dan 

bisa juag di tengah-tengahnya, sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan 

c. Hendaknya guru melontarkan pertanyaan kepada para 

siswanya secara global/umum dan memberikan waktu yang 

cukup untuk menghadirkan jawaban, kemudian baru 

menentukan siswa yang akan menjawab pertanyaan 

tersebut. 

d. Tidak menunjuk siswa tertentu sebelum melontarkan 

pertanyaan, karena itu akan menghilangkan keikutsertaan 

otak siswa-siswa yang lain karena mencukupkan diri dengan 

teman mereka yang ditunjuk. 

e. Guru hendaknya menunjuk siswa tertentu sebelum 

melontarkan pertanyaan berdasarkan kondisi tertentu, 

seperti ketika guru hendak mengetahui kemampuan siswa 

menjawab dengan cepat, atau mengingatkan siswa dari 
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kelalaian atau tidur, dan semisalnya, akan tetapi jangan 

sampai guru menjadikan cara ini sebagai kebiasaannya6. 

Keterampilan bertanya berikutnya adalah bertanya lanjutan. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam menerapkan 

bertanya lanjutan antara lain:  

a. Guru penting membawa siswa kepada arah 

respon/jawaban yang semakin meningkat dari kawasan 

tingkat kognitif yang rendah menuju kawasan kognitif yang 

semakin meningkat. Adapun tingkatan pada kawasan 

kognitif terdiri dari enam tingkatan yaitu remembering, 

understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating. 

Beberapa kata kerja dalam setiap tingkatan dapat dijadikan 

pilihan guru dalam menyajikan pertanyaan yang mengubah 

tingkatan kognitif. Berikut ditampilkan dalam table kata 

kerja operasional setiap tingkatan kognitif yang dimaksud: 

Tabel 7: Kata kerja operasional kawasan kognitif;  

Bloom, Anderson-Krathwohl7 

Remembering 
(mengingat) 

- mengidentifikasikan,  

- menyebutkan,  
- menunjukkan,  
- memberi nama,  
- menyusun daftar,  
- menjodohkan,  
- memilih,  

                                                             
6 Fu‟ad bin Abdul Aziz asy-Syalhub. Begini Seharusnya Menjadi Guru. 

Panduan Lengkap Metodologi Pengajaran Cara Rasulullah SAW. Darul Haq. 
Jakarta. 2008. h. 162. 

7 Lorin W. Anderson & David R. Krathwohl. A Taxonomy for 
Learning Teaching and Assessing. A revision of Bloom‟s Taxonomy of 
education Objectives. Published by David Ms Kay Company. Inc. New 
York. 2001 
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- memberikan definisi,  

- menyatakan 

Understanding 
(memahami) 

- menjelaskan,  

- menguraikan,  
- merumuskan,  
- merangkum,  
- mengubah,  
- memberikan contoh tentang,  
- menyadur,  
- meramalkan,  
- memperkirakan,  
- menerangkan,  
- menggantikan,  
- meringkas,  

- membuktikan 

Applying 
(menerapkan) 

- mendemonstrasikan,  

- menghitung,  
- menghubungkan,  
- memperhitungkan,  
- membuktikan,  
- menghasilkan,  
- menunjukkan,  
- melengkapi,  
- menyediakan,  
- menyesuaikan,  

- menemukan 

Analyzing 
(menganalisis) 

- memisahkan,  

- menerima,  
- menyisihkan,  
- menghubungkan,   
- memilih,  
- membandingkan,  
- mempertentangkan,  
- membagi,  
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- membuat diagram,  
- menunjukkan  
- hubungan,  

- membagi 

Evaluating 
(mengevaluasi) 

- memperbandingkan,  

- menyimpulkan,  
- mengkritik,  
- mengevaluir,  
- memberikan argumentasi,  
- menafsirkan,  
- membahas,  
- menyimpulkan,  
- memilih antara,  
- menguraikan,  
- membedakan,  
- melukiskan,  
- mendukung,  
- menyokong,  

- menolak 

Creating 
(mengkreasi) 

- merancang,  

- menyusun,  
- menciptakan,  
- mendesain,  
- mengkombinasikan,  
- mengatur,  

- merencanakan 

 

b. Dalam menerapkan teknik bertanya guru harus 

memperhatikan urutan pertanyaan, dari pertanyaan tingkat 

yang paling rendah/mudah lalu bergerak ke pertanyaan 

yang lebih sulit. Juga dapat dimulai dari pertanyaan yang 

menginginkan jawaban singkat bergerak menuju pertanyaan 
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yang menghendaki jawaban yang lebih luas, atau dari yang 

peling sederhana ke yang semakin kompleks.  

c. Guna menciptakan pembelajaran yang interaktif, terjadinya 

interaksi siswa-guru, siswa-siswa maupun siswa dengan 

sumber belajar, penting bagi guru melalui teknik bertanya 

memancing dan mendorong agar terjadi interkasi baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas. 

Penerapan metode tanya jawab dalam pembelajaran, juga harus 

dimaksudkan untuk membangkitkan kreativitas siswa. Dalam hal 

ini tidak hanya guru yang mengajukan pertanyaan, akan tetapi guru 

harus mendorong agar siswa mau mengajukan pertanyaan. Guru 

akan memiliki kesempatan untuk membangkitkan keberanian siswa 

yang pemalu dalam berpendapat dan bertanya. Selain itu secara 

tidak langsung guru dapat mengetahui kadar kemampuan siswa 

dalam menyerap materi pembelajaran yang telah disajikan. Namun 

hal yang tidak boleh dilupakan guru adalah guru harus dapat 

mengontrol setiap pertanyaan yang tidak menimbulkan makna 

meremehkan, melemahkan, bahkan mengejek, karena pertanyaan-

pertanyaan seperti ini akan dapat mengikis nilai-nilai dalam 

mendidik. Dengan demikian metode tanya jawab dapat memberi 

manfaat antara lain: 

a. Membuka ketidaktahuan serta mengoreksi pemahaman dan 

pemikiran siswa,  

b. Menjadi cara untuk mendorong keberanian siswa dalam 

mengungkapkan pendapat, pandangan maupun hal-hal 

yang belum diketahui,  

c. Salah satu cara untuk mengevaluasi materi dan proses 

pembelajaran,  
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d. Tetap mengoreksi cara dan kalimat yang digunakan siswa 

dalam memberikan pandangan agar tidak meremekan, 

melemahkan, atau mengejek8. 

Jika guru harus memberikan jawaban atas pertanyaan mapun 

pandangan siswa, maka guru jangan sampai hanya memberikan 

respon sekedarnya, tetapi guru harus memberikan respon maupun 

jawaban yang lebih agar siswa dapat memperoleh wawasan yang 

luas atas permasalahan yang mereka pertanyakan. 

 

3. Metode Diskusi 

Selama penelitian dilaksanakan ditemukan tiga responden yang 

menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran nilai. Jika 

dianalisis berdasarkan pendekatan klarifikasi nilai, terdapat unsur-

unsur pendekatan klarifikasi nilai di dalam penggunaannya. Metode 

diskusi tersebut membantu siswa untuk ikut berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Sebagaimana diungkapkan di atas, bahwa 

diskusi yang digunakan guru dalam pembelajaran nilai, dan 

dianalisis dari pendekatan klarifikasi nilai memuat penggunaan 

salah satu teknik dari pendekatan klarifikasi nilai. Dalam 

pendekatan klarifikasi nilai, metode diskusi merupakan salah satu 

teknik untuk memotivasi partisipasi dan aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Beberapa tahapan diskusi sebagai metode pembelajaran yang 

ditemukan antara lain: 

a. Membagi siswa ke dalam kelompok diskusi; 

                                                             
8 Fu‟ad bin Abdul Aziz asy-Syalhub. Quantum Teaching 38 Langkah 

Belajar Mengajar IESQ Cara Nabi SAW. Zikrul Hakim. Rawamangun 
Jakarta Timur. 2018. h. 157-158 
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b. Memberikan tugas kepada siswa dalam setiap kelompok 

diskusi; 

c. Setiap kelompok menyajikan makalah diskusi; 

d. Setiap kelompok memberikan laporan hasil diskusi tertulis 

maupun lisan; 

e. Guru memberikan penilaian proses dan hasil diskusi. 

Dalam pelaksanaan diskusi penilaian yang diberikan oleh guru 

antara lain kesiapan kelompok diskusi, materi diskusi yakni 

keseuaian isi dengan judul makalah, proses diskusi, termasuk di 

dalamnya penyaji dalam memberikan argumentasi, dan kesimpulan 

hasil diskusi. 

Pengalaman siswa dalam proses diskusi, mereka gambarkan 

hanya dalam tiga tahapan yaitu: menyiapkan/menyusun makalah 

diskusi, menyajikan dan bertanya jawab antar kelompok diskusi, 

dan memberikan kesimpulan hasil diskusi. Berbeda lagi jika 

memperhatikan proses diskusi lebih rinci yakni terdiri dari lima 

tahapan diskusi yaitu: 

a. Menyiapkan makalah yang dilakukan beberapa hari 

sebelum diskusi dilaksanakan; 

b. Membagi peran dalam diskusi seperti moderator, 

sekretaris/notulen; 

c. Menetapkan tugas moderator yaitu mengatur jalannya 

proses diskusi, mulai dari membuka diskusi, memberikan 

kesempatan wakil kelompok dalam menyajikan materi 

diskusi, membuka kesempatan kepada seluruh peserta 

diskusi mengajukan pandangan, pertanyaan maupun 

sanggahan; 

d. Menyimpulkan hasil diskusi 
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e. Guru memberikan refleksi, komentar dan penilaian diskusi. 

Pelaksanaan diskusi sebagaimana tahapan di atas, 

mengharuskan siswa untuk menyiapkan bahan presentasi diskusi 

berupa makalah yang sudah harus siap jauh sebelum diskusi 

dilaksanakan. Dengan pola seperti ini metode diskusi tidak sekedar 

melatih siswa memiliki kemampuan verbal, tetapi juga melatih 

siswa dalam membuat karya ilmiah berupa malalah tersebut. 

Berbeda lagi dengan pola diskusi sebagai tahapan berikut: 

a. Membagi siswa ke dalam kelompok diskusi berbasis 

kedekatan tempat duduk siswa; 

b. Menentukan/membagi topik diskusikepada masing-masing 

kelompok; 

c. Memberikan permasalahan diskusi; 

d. Setiap kelompok berdiskusi dalam kelompok masing-

masing sesuai dengan permasalahan 

e. Setiap kelompok memberikan laporan hasil diskusi secara 

bergantian; 

f. Setiap kelompok berkesempatan untuk memberikan 

tanggapan, sanggahan dan pertanyaan kepada penyaji; 

g. Setiap kelompok memberikan laporan ahir secara tertulis. 

Diskusi dengan tahapan seperti ini dikendalikan dan diatur oleh 

guru sepanjang proses diskusi, karena masing-masing kelompok 

tidak membagi peran dalam presesntasi hasil diksuis kelompok. 

Namun yang menarik adalah permasalahn yang dibahas dalam 

diskusi kelompok masing-masing dapat berupa beberapa 

pertanyaan yang disiapkan oleh guru, dan cerita yang mengandung 

permasalahan. Namun demikian jika guru memberikan beberapa 

pertanyaan cenderung kelompok akan memberikan jawaban 
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terbatas, sesuai dengan luas dalam pertanyaan yang diberikan. 

Tetapi jika dengan memberikan permasalahan melalui cerita, maka 

siswa dimotivasi untuk memecahkan permasalahan dalam cerita 

tersebut dengan berbagai argument, pertimbangan dan keputusan 

dalam memecahkan permasalahan dalam cerita tersebut. 

Diskusi yang dilaksanakan, materinya disajikan dalam bentuk 

cerita-cerita yang memuat konflik nilai. Teknik diskusi yang 

digunakan guru dalam pembelajaran nilai dapat dimasukkan ke 

dalam salah satu teknik klarifikasi nilai yaitu I Learned Statements. 

Simon, dkk mengatakan bahwa teknik ini menyajikan beberapa 

tujuan. Teknik ini memberikan kelompok atau guru umpan balik 

tentang aktivitas dan partisipasi siswa. Teknik ini membantu 

mengklarifikasi dan memperkuat apa yang dipelajari, juga 

merealisasikan pelajaran-pelajaran baru yang mungkin tidak disadari 

telah diterima. Ini merupakan seperangkat teknik mencari kekuatan 

bahasa dalam kelompok. Pada akhirnya, teknik ini memberikan 

kesimpulan yang baik atau mengakhiri seluruh kegiatan9.  

Dengan memperhatikan keterangan di atas, maka diskusi 

tersebut membantu siswa mengklarifikasi dan memperkuat apa 

yang dipelajari, dan merealisasikan pelajaran-pelajaran baru yang 

telah diterima. Kegiatan diskusi tersebut dilaksanakan duapuluh 

menit menjelasng akhir kegiatan pembelajaran. Dengan mengacu 

kepada teknik I Learned Statements,  maka ini merupakan upaya 

dalam memberikan suatu kesimpulan yang baik atau sebagai akhir 

dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

                                                             
9 Sidney B. Simon et all. Values Clarification: A Hand Book of Practical 

Strategies for Teacher and Student. Hart Publisher Company. Inc. New 
York. 1972 
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Freirberg mengatakan bahwa diskusi adalah strategi universal 

yang dirancang untuk membantu siswa agar dapat berpartisipasi 

aktif di dalam kelas. Selanjutnya dikatakan, diskusi adalah 

pertukaran ide-ide antara siswa dengan siswa, dan atara siswa 

dengan guru10. Diskusi sebagai cara belajar dalam berkelompok 

juga akan mengajarkan siswa untuk dapat mengetahui siapa dirinya. 

Herbet Thelen dalam Bruce Joyce menyatakan bahwa hal yang 

paling menarik perhatian dalam mengajari orang untuk membantu 

anak kecil belajar secara bersama-sama adalah bahwa orang itu 

tidak tahu cara melakukannya sebagai sebuah akibat keterlibatan 

mereka dalam sekolah, hidup dan masyarakat. Jika segala hal dapat 

dikemudikan secara genetic, maka hal itu merupakan instink social. 

Jika kita tidak bisa berkelompok dengan orang lain, kita tidak akan 

pernah tahu siapa diri kita11. 

Diskusi yang diterapkan oleh responden membantu 

mengembangkan kreativitas siswa, karena: 

a. Materi yang diberikan dalam bentuk permasalahan,  

b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

menemukan pendapat dalam upaya memecahkan 

permasalahan,  

c. Siswa memperoleh beberapa alternative sebagai upaya 

pemecahan masalah. 

Memperhatikan pengamatan kelas atas penggunaan metode 

diskusi yang digunakan guru dari analisis pendekatan klarifikasi 

                                                             
10 J. H. Freiberg & Amy Driscoll. Universal Teaching Strategies. Allyn 

Bacon. 1992. 
11 Bruce Joyce, Marsha Weil, & Emily Calhoun. Models of Teaching 

(Eighth Edition). Pearson Education, Inc, Publishing as Allyn & Bacon. 
New Jersey. 2009. h. 299 
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nilai dipandang sesuai dengan unsur-unsur dari teknik penggunaan 

pendekatan klarifikasi nilai, karena: 

a. Materi sajian memuat konflik atau problematic. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Kohlberg, sebagaimana yang 

dikemukakan di atas, bahwa agar dalam pembelajaran 

pendidikan nilai guru-guru mendatangkan pendapat yang 

bertentangan antara siswa.  

b. Permasalahan disajikan dalam bentuk cerita. Kohlberg juga 

mengatakan bahwa penerapan pendekatan klarifikasi nilai 

adalah melalui penyajian sejumlah cerita-cerita yang 

mengandung nilai-nilai yang saling bertentangan atau 

kontroversial, dan melalui beberapa pertanyaan siswa 

dicoba untuk dilibatkan ke dalam cerita-cerita tersebut dan 

didorong untuk menjelaskan perasaan dan nilai dirinya 

serta mengambil keputusan yang cukup kuat 

argumentasinya. Dalam hal ini siswa diajak bertanya dan 

mencari jawaban, mencari kejelasan hingga sampai kepada 

taraf yang cocok menurut pandangan pribadinya.  

c. Permasalahan dibahas secara bebas. Walaupun 

permasalahan dikerjakan secara kelompok, namun siswa 

diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan 

tanggapan atas pendapat orang lain. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Laswel dan Rath, ada beberapa cara dalam 

mengklarifikasi nilai, di antaranya guru percaya bahwa suatu 

nilai harus dieksplorasi dan dibahas secara bebas, sehingga 

tiap-tiap individu dapat memahami nilai-nilai yang 

dipilihnya.  

d. Siswa menemukan jawaban pemecahan masalah tidak 

hanya satu. Dengan demikian ditemukan tidak hanya satu 

jawaban yang paling benar. Karena jawaban yang diberikan 
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disertai dengan memberikan alasan-alasan dan argumentasi 

yang cukup kuat. Kohlberg mengatakan bahwa dalam 

klarifikasi nilai tidak ada satu jawaban yang paling benar. 

Jadi tidak ada istilah satu nilai lebih memadai dari nilai yang 

lain12. 

Hal lain yang harus diapresiasi dalam penggunaan metode 

diskusi dalam pembelajaran apapun adalah untuk menepis 

anggapan yang sangat mempercayai bahwa siswa akan dapat meraih 

sukses karena kemampuannya sendiri tanpa bekerjasama dalam 

kelompok dengan orang lain, bahkan menganggap bahwa siswa 

tidak akan mendapatkan manfaat dari system kerjasama antarsiswa. 

Bahkan kepercayaan seperti ini tercermin dalam ungkapan “siswa 

berbakat lebih baik bekerja sendiri”. Yang penting adalah dalam 

bekerja secara berkelompok tidak berarti usaha siswa secara 

individu tidak diperlukan. 

Metode diskusi dalam pembelajaran bagian dari membangun 

kerjasama melalui pembelajaran kooperatif yang yang memiliki 

beberapa keuntungan, sebagaimana diuraikan dalam Bruce Joyce, 

dkk., yaitu:  

a. Sinergi yang ditngkatkan dalam bentuk kerjasama akan 

meningkatkan motivasi yang jauh lebih besar dari pada 

dalam bentuk lingkungan kompettitif individual. 

Kelompok-kelompok sisal integeratif memiliki pengaruh 

yang lebih besar dari pada kelompok yang dibentuk secara 

berpasangan. Perasaan-perasaan saling berhubungan (feelings 

of connectedness) menghasilkan energy yang positif.  

                                                             
12 Lawrence Kohlberg. Easy on Moral Development. The PShychology 

of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stage. Harper & 
Row Publisher San Francisco. 1984 
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b. Anggota-anggota kelompok diskusi dapat saling belajar satu 

sama lain. Setiap pembelajar akan memiliki bantuan yang 

lebih banyak dari pada dalam sebuah struktur pembelajaran 

yang menimbulkan pengucilan antarsatu siswa dengan 

siswa lainnya.  

c. Interaksi antar anggota akan menghasilkan aspek kognitif 

semisal kompleksitas social, menciptakan sebuah aktivitas 

intelektual yang dapat mengembangkan pembelajaran 

ketika dibenturkan pada pembelajaran tunggal.  

d. Kerjasama meningkatkan perasaan positif terhadap satu 

sama lain, menghilangkan pengasingan dan penyendirian, 

membangun sebuah hubungan, dan memberikan sebuah 

pandangan positif mengenai orang lain.  

e. Kerja sama meningkatkan penghargaan diri, tidak hanya 

melalui pembelajaran yang terus berkembang, namun juga 

melalui perasaan dihormati dan dihargai oleh orang lain 

dalam sebuah lingkungan.  

f. Siswa yang mengalami dan menjalani tugas serta merasa 

harus bekerjasama dapat meningkatkan kapasitasnya untuk 

bekerjasama secara produktif. Dengan kata lain, semakin 

banyak siswa mendapat kesempatan untuk bekerjasama, 

maka mereka akan semakin mahir bekerjasama, dan hal ini 

akan sangat berguna bagi skill social mereka secara umum, 

dan  

g. Siswa, termasuk juga anak-anak, bisa belajar dari beberapa 

latihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam 

bekerja sama13. 

                                                             
13 Bruce Joyce, Marsha Weil, & Emily Calhoun. Models of Teaching 

(Eighth Edition). Pearson Education, Inc, Publishing as Allyn & Bacon. 



114 ~ Dr. Wildan, M.Pd. 

Melalui diskusi siswa akan dapat mengambil makna yang lebih 

luas dari apa yang mereka pelajari yang harus dipahami guru. Oleh 

karena itu sebagaimana dikemukakan oleh Grahan Rossiter dalam 

Marian de Souza dkk. bahwa guru harus cukup bijaksana untuk 

dapat mendorong siswa untuk menghadirkan makna yang lebih 

besar dari apa yang mereka pelajari; dengan kata lain, untuk 

mengambil (dan tidak mengabaikan) kesempatan untuk melihat 

bahwa ada banyak makna pribadi yang perlu dipertimbangkan 

dalam masalah yang muncul di siswa mereka14. Dengan demikian 

keberhasilan yang dicapai siswa menandakan seorang guru telah 

meraih posisi sebagai guru yang efektif, sebagaimana yang dicirikan 

oleh Wong dan Wong bahwa guru efektif itu adalah apabila: 

a. Ia memiliki kelas dengan penuh perhatian;  

b. Ia selalu memicu dan mendorong siswa berpikir 

c. Menantang kemampuan siswa, dan 

d. Menjadikan siswanya berhasil15 

Guna mampu menciptakan kelas yang efektif dalam 

pembelajaran nilai sekurang-kurangnya guru memperhatikan dua 

hal yaitu: 

a. Mampu menjadi guru yang ahli 

Menjadi ahli sebagai guru menuntut kemampuan guru 

dalam hal ia harus mengetahui bagaimana mebuat siswa-

siswanya berhasil dalam belajar, bahkan berprestasi tinggi. 

                                                                                                                                         
New Jersey. 2009. h.302 

14 Marian de Souza, et all. International Handbook of the Religious, 
Moral and Spiritual Dimensions in Education. Springer Science+Busines 
Media B.V. 2009. p. 693 

15 Harry K. Wong & Rosemary T. Wong. The First Days of School. 
HKW Publication. Inc. CA. 2005.p. 4 



Pembelajaran  dalam Pendidikan Nilai ~ 115 

Ia harus mengetahui bagaimana mengatur ruang kelas, dan 

memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap siswa-siswanya. 

Sebagai guru juga terus berusaha meningkatkan kompetensi 

diri agar menjadi professional. Ia harus mengajar untuk 

perubahan dan menunjukkan tanggungjawab. Jika siswa 

tidak termotivasi untuk belajar, maka ia harus mencari cara 

lain untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. 

b. Mampu memberikan pengaruh 

Guru harus mampu membangkitkan inspirasi siswa. Siswa-

siswa akan ma uterus untuk belajar hanya jika guru memiliki 

efek yang bernilai bagi hidup mereka. Guru yang efektif 

adalah mengetahui cara membuka pintu hati dan mengajak 

sswa-siswanya untuk belajar16. 

Keseluruhan pembelajaran yang diorganisir oleh guru, 

termasuk guru pendidikan nilai harus mampu melakukan inovasi 

berbagai model pembelajaran, penggunaan multi metode dalam 

setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Kendati hal ini bagi 

beberapa guru akan menemui banyak kendala, terutma bagi guru 

yang sulit keluar dari proses pembelajaran yang biasanya selama ini 

digunakan. Namun hal yang harus diyakini adalah akan 

memberikan pengaruh ampuh baik terhadap perkembangan 

kognitif, afektif maupun keterampilan siswa. Dengan menggunakan 

berbagai metode dalam pembelajaran akan dapat mengurangi 

penekanan terhadap hasil-hasil pembelajaran yang sangat spesifik, 

namun hasil pembelajaran secara akademik maupun non akademik 

dapat diperoleh siswa. Hasil pembelajaran haruslah konprehensif 

berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang saling berkaitan. 

                                                             
16 Harry K. Wong & Rosemary T. Wong. The First Days of School. 

HKW Publication. Inc. CA. 2005.p. 7 
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Jika digambarkan keterhubungan ketiga kawasan tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Yaha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

4. Metode Bermain Peran (role playing) 

Bermain peran sebagai salah satu metode pembelajaran, 

dianggap cukup efektif dalam pembelajaran pendidikan nilai. 

Melalui berain peran siswa dapat merasakan berbagai peran dan 

status di dalam masyarakat melalui simulasi permainan. Meskipun 

bermain peran sebagai metode pembelajaran masih sangat jarang 

dilakukan guru, metode ini dilakukan guru pendidikan nilai melalui 

beberapa tahapan, yaitu: 

a. Memilih materi permainan yang mengandung sikap, atau 

aspek lain sperti sejarah dan hokum; 

b. Menentukan topik permainan; 

c. Menentukan kelompok bermain; 

d. Masing-masing kelompok menyusun naskah permainan; 

e. Memberikan deskripsi/gambaran singkat sebelum permainan 

dilaksanakan; 

f. Menentukan kelompok pengamat. 

Dalam menentukan tahapan-tahapan ini guru umumnya 

menentukan topik permainan yang kemudian diserahkan kepada 

kelompok siswa untuk mencari dan menemukan materi permainan. 

Topik permainan ditentukan guru dengan tujuan agar permainan 

nantinya tidak keluar dari tujuan pembelajaran nilai yang telah 

ditetapkan. Selain itu membantu siswa yang sering mengalami 

kesulitan sendiri dalam menentukan topik. Topik-topik tersebut 
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menggambarkan pertentangan antara nilai yang baik dengan nilai 

yang tidak baik, dengan harapan dalam permainan nanti di dalam 

diri siswa akan muncul sikap dalam memilih dan menentukan nilai-

nilai yang dianggap baik bagi diri dan orang lain. Terlebih jika 

permasalahan dalam topik tersebut merupakan permasalahan yang 

dijumpai dalam keseharian siswa, maka siswa akan dapat 

mengambil pelajaran melalui permainan ini untuk bersikap. 

Bruce Joyce menyatakan bahwa melalui role playing dimulai 

dengan kondisi permasalahan dalam kehidupan siswa serta 

menjelaskan bagaimana nilai yang ada dalam diri mereka dapat 

menentukan tingkah laku dan menumbuhkan kesadaran siswa 

terhadap nilai-nilai moral. Efek langsung merupakan pemahaman 

terbaik mengenai sikap empati terhadap perbedaan-perbedaan nilai 

moral saat berinteraksi dengan orang lain. Efek langsung lain 

adalah strategi untuk memecahkan konflik dalam model yang tetap 

menghargai perbedaan sudut pandang tanpa mengabaikan 

kebutuhan adanya nilai-nilai kemanusiaan universal17. Selanjutnya 

Bruce Joyce menyatakan bahwa melalui bermain peran akan 

memberikan bantuna kepada siswa untuk: 

a. mengeksplorasi perasaan siswa,  

b. mentransfer dan mewujudkan pandangan mengenai 

prilaku, nilai, dan persepsi siswa,  

c. mengembangkan skill pemecahan masalah dan tingkah 

laku, dan  

                                                             
17 Bruce Joyce, Marsha Weil, & Emily Calhoun. Models of Teaching 

(Eighth Edition). Pearson Education, Inc, Publishing as Allyn & Bacon. 
New Jersey. 2009. h. 326 
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d. mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda18. 

Adapun langkah-langkah dalam bermain peran sebagaimana 

dinyatakan oleh Shaftels dalam Bruce Joyce, dkk yaitu:  

a. memanaskan suasana kelompok,  

b. memilih partisipan,  

c. mengatur setting tempat kejadian,  

d. menyiapkan peneliti (observer),  

e. pemeranan,  

f. diskusi dan evaluasi,  

g. memerankan kembali,  

h. berdiskusi dan mengevaluasi,  

i. saling berbagi dan mengembangkan pengalaman19. 

 

5. Metode Klarifikasi Nilai 

Klarifikasi nilai sebagai metode dalam pembelajaran nilai, 

ditemukan bahwa guru belum cukup banyak yang familier, bahkan 

masih terdapat guru yang menganggap klarifikasi nilai sebagai 

sebuah metode adalah hal yang baru dalam pembelajaran nilai. 

Realitas di lapangan (dalam kegiatan pembelajaran) justru klarifikasi 

nilai sebagai metode muncul dalam penerapan metode lain, seperti 

metode diskusi dan metode bermain peran. Di mana di dalam 

                                                             
18 Bruce Joyce, Marsha Weil, & Emily Calhoun. Models of Teaching 

(Eighth Edition). Pearson Education, Inc, Publishing as Allyn & Bacon. 
New Jersey. 2009. h. 329 

19 Bruce Joyce, Marsha Weil, & Emily Calhoun. Models of Teaching 
(Eighth Edition). Pearson Education, Inc, Publishing as Allyn & Bacon. 
New Jersey. 2009. h. 332 
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pembelajaran menggunakan metode diskusisetiap kelompok 

penyaji, menelaah dan mengkaji berbagai permasalahan untuk 

memecahkannya, dengan mengajukan berbagai argumentasi dan 

pandangan masing-masing. 

Demikian pula melalui bermain peran, para peserta permainan 

dibelajarkan untuk menerima nilai-nilai yang dipilih oleh orang lain 

sesuai dengan peran yang dimainkan. Namun penerapan metode 

klarifikasi nilai yang paling sederhana dilakukan oleh guru dengan 

memberikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) atau dikenal 

juka dengan LKS, yang di dalamnya memuat tentang pilihan-

pilihan nilai yang direspon siswa melalui pernyataan setuju atau 

tidak setuju. 

Metode klarifikasi nilai, yang digunakan melalui pengungkapan 

pernyataan sikap setuju dan tidak setuju terhadap nilai termasuk 

dalam teknik Values Voting. Jika klarifikasi nilai seperti ini 

digunakan terlalu sering, maka cenderung menjadikan siswa jenuh, 

karena cara ini tidak lebih hanya mengungkapkan pernyataan setuju 

dan tidak setuju. 

Pada dasarnya pembelajaran nilai melalui klarifikasi nilai 

menurut Simon, dkk bertujuan membantu anak-anak muda dalam 

menjawab berbagai pertanyaan atau masalah yang dihadapi dengan 

membangun system nilai mereka sendiri20. 

 

                                                             
20 Sidney B. Simon et all. Values Clarification: A Hand Book of 

Practical Strategies for Teacher and Student. Hart Publisher Company. Inc. 
New York. 1972 
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B. Kendala dalam Menggunakan Metode Pembelajaran 

Pada umumnya kendala yang dihadapi guru dalam 

pembelajaran nilai sebagaimana yang dituturkan adalah kendala 

waktu. Seringkali jika menggunakan metode bervariasi, materi yang 

telah dipersiapkan tidak dapat dituntaskan karena keterbatasan 

waktu. Kendala lainnya adalah aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran kurang aktif, terlebih jika guru menggunakan metode 

ceramah, siswa menjadi kurang termotivasi, kurang memperhatikan 

penjelasan guru, bahkan melakukan aktivitas lain yang tidak 

berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. 

Di antara kendala dan permasalahan yang terjadi apabila guru 

mengandalkan ceramah sebagai metode satu-satunya adalah: 

1. Kadang lupa akan materi yang akan disampaikan; jika guru 

tidak pandai mengalihkan perhatian siswa dengan metode 

lain, maka kelas akan menjadi tidak terkendalikan; 

2. Kelelahan; karena berceramah secara terus menerus akan 

dapat menguras tenaga dan dapat menggangu suara, selain 

itu kelelahan sebagai dampak karena guru merasa tidak 

berhasil; 

3. Siswa fasif, terlebih metode ceramah memberi kesan yang 

kurang menarik bagi siswa, baik isi maupun ceramah itu 

sendiri; 

4. Kejenuhan siswa, sehingga menjadikan siswa akan 

melakukan aktifitas lain, atau siswa akan mengerjakan tugas 

mata pelajaran lain yang belum diselesaikan. 

Penggunaan metode tanya jawab, kendala yang dirasakan 

antara lain adalah 
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1. Waktu; sering terjadi karena kondisi siswa yang cukup 

banyak sehingga tidak semua siswa mendapatkan 

kesempatan berpartisipasi; 

2. Kebanyakan siswa bersikap pasif, karena siswa memberikan 

respon jika mendapatkan giliran atau ditunjuk guru; 

3. Siswa kurang memperhatikan respon/jawaban siwa lain, 

karena sibuk memikirkan jawaban lain jika ia akan 

mendapatkan giliran. 

4. Siswa terkadang kurang percaya diri, dan kesulitan 

mengungkapkan pendapat. 

Namun demikian hal tersebut di atas diduga karena disebabkan 

oleh beberapa factor, antara lain: 

1. Guru ingin segera mendapatkan jawaban dari siswa, karena 

harus menggunakan waktu yang terbatas; 

2. Penggunaan kalimat tanya oleh guru dalam bertanya 

kurang/tidak dipahami siswa; 

3. Pertanyaan yang diajukan kepada siswa menggunakan 

kalimat Tanya yang cukup panjang, terkesan bertele-tele, 

sehingga siswa kesulitan menemukan inti dari pertanyaan; 

4. Seringkali guru menghendaki jawaban yang sudah ada 

dalam pikiran guru atau kunci jawaban yang dipersiapkan, 

sehingga siswa tidak memiliki kebebasan dalam 

memberikan jawaban menggunakan istilah dan bahasa 

sendiri. Dengan keadaan ini siswa merasa jawaban yang 

diberikan selalu “salah”, karena tidak sesuai dengan 

pandangan guru 

Dalam menggunakan metode diskusi, kendala yang dihadapi 

adalah waktu untuk mengarahkan siswa agar tertib dalam 
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berdiskusi. Maksudnya, setiap kelompok saling mempertahankan 

pendapat dan saling mejatuhkan. Sering terjadi siswa yang merasa 

pandai berbicara meunjukkan kepandaiannya dalam berbicara. 

Kendala-kendala dalam penerapan metode diskusi sebagaimana 

digambarkan di atas adalah: 

1. Waktu; waktu selalu dirasakan terbatas untuk memberikan 

kesempatan bagi siswa dalam menylesaikan permasalahan 

dalam diskusi, sehingga seringkali diskusi tidak tuntas; 

2. Kelompok penanggap seringkali pasif, karena harus 

menyiapkan diri untuk tampil dalam presentasi diskusi 

berikutnya; 

3. Jika diserahkan siswa untuk mengatur jalannya diskusi 

(moderator), belum cukup terampil dalam mengendalikan 

dan mengatur waktu dalam berdiskusi; 

4. Cenderung didominasi oleh siswa yang pintar berbicara, 

meskipun yang disampaikan belum tentu terkait dengan 

topik diskusi. 

Dengan demikian data menujukkan bahwa kendala yang 

dihadapi dalam menggunakan metode pembelajaran adalah waktu 

yang terbatas, aktifitas siswa yang kurang, dan menertibkan siswa 

dalam berdiskusi. 

Guru pendidikan nilai (PPKn), diketahui belum banyak 

mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan 

kualitas diri. Keadaan ini berdampak kepada guru pendidikan nilai 

bertahan pada cara-cara pembelajaran yang selama ini diyakini 

efektif. Sehingga diduga kendala-kendala yang muncul dalam 

proses pembelajaran nilai, karena factor kurangnya kesempatan 

dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas 

guru. Selain itu hubungan antar guru baik di lingkungan satu 
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sekolah maupun hubungan antar guru dengan guru dari sekolah 

lain tidak cukup membantu peningkatan kualitas pembelajaran. 

Hubungan guru di sekolah hanya terbatas pada hubungan teman, 

atau hubungan social semata, bukan hubungan sejawat atau 

kolegial. Hal ini dipengaruhi oleh factor dimana guru selama ini 

lebih banyak menghabiskan waktu di kelas masing-masing bersama 

siswa, termasuk guru disibukkan oleh aktivitas di luar yang tidak 

ada hubungannya dengan profesi sebagai guru.  

Realita subyektif menurut Lortie dan Fulan dalam Ansyar 

muncul dalam konteks kerja rutin guru yang jarang memperoleh 

kesempatan berinteraksi dengan kolega. Keterasingan itu 

merupakan akibat struktur dan organisasi sekolah yang 

mengharuskan para guru berada dalam kelas masing-masing 

bersama siswa mereka saja. Mereka hampir tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan interkasi professional dengan kolega 

lain. Menurut Miller dan Seller hal ini menyebabkan ketika bertemu 

dengan sejawat di lingkungan sekolah, mereka hanya sempat 

berinteraksi social, bukan berinteraksi kolegial atau professional. 

Akibatnya guru cenderung tidak memiliki akses pada ide-ide 

inovatif, dan karena itu, mereka menganggap tidak ada masalah 

yang perlu diubah pada praktek pendidikan rutin mereka. 

Lebih lanjut Anshar menyatakan bahwa hal ini menimbulkan 

keterasingan dari sejawat sehingga menimbulkan dua efek 

psikologis, karena mereka sudah berpengalaman melakukan tugas 

mengajar, memecahkan masalah dan melakukan perbaikan sendiri. 

Menurut Sarason dalam Anshari keterasingan pesikologis juga 

menutup kekurangan  guru, sehingga mereka menanggapi negative 

tiap perubahan perbaikan kelas. 

Hal lain yang menjadi penyebab munculnya kendala yang 

dihadapi guru, diduga sebagaimana yang disampaikan oleh McNeil 
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karena guru enggan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum 

disebabkan karena mereka khawatir akan dapat penolakan dari 

guru lain, orang tua, atau kepala sekolah. Meskipun sebenarnya 

tidak ada penolakan terhadap inovasi yang dilakukan guru sendiri. 

Keadaan seperti ini menjadi kendala tersendiri bagi guru yang 

ingin berinovasi dalam pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran 

nilai. Faktor kurangnya kesempatan dalam meninngkatkan kualitas 

diri, faktor hubungan guru yang terbatas pada hubungan social, 

bukan kolegial atau professional, faktor rasa keterasingan di 

lingkungan kerja sendiri, serta keengganan mengembangkan dan 

melaksanakan kurikulum melalui inovasi karena khawatir terjadi 

penolakan dari guru lain maupun kepala sekolah adalah dapat 

menjadi penyebab munculnya berbagai kendala guru dalam 

menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran pendidikan nilai di 

sekolah.  

 

C. Upaya Mengatasi Kendala dalam Menggunakan Metode 

Pembelajaran Nilai 

Beberapa upaya guru dalam mengatasi kendala saat 

melaksanakan pembelajaran nilai. Misalnya, untuk mengatasi waktu 

yang terbatas, guru melakukan upaya yaitu:  

1. Guru kembali kepada metode ceramah, dengan 

pertimbangan agar dapat menuntaskan materi pembelajaran 

yang telah dipersiapkan.  

2. Menunjuk siswa secara bergilir dalam memberikan jawaban 

untuk membangkitkan aktivitas belajar.  
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3. Mengajukan pertanyaan dengan simpatik, meyakinkan 

sehingga siswa dapat memberikan jawaban, menyesuaikan 

tingkat kesulitan materi dengan kemampuan siswa.  

4. Membuat instrument pertanyaan (metode diskusi).  

5. Menggunakan lembar kerja siswa. 

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan membagi siswa dalam 

kelompok menurut tempat duduk berdekatan sebelum diskusi 

dimulai. Hal ini dilaksanakan untuk mengantisipasi waktu yang 

terbatas. Hal ini juga terjadi ketika dilakukan penagamatan di dalam 

kelas saat pembelajaran dilaksanakan. 

Hal yang nampaknya dilewatkan dalam mengupayakan 

permasalahan waktu yang dirasakan kurang/tidak cukup bagi guru, 

di antaranya kurang matangnya perencanaan guru dalam 

menyiapkan sebuah pembelajaran. Seharusnya guru tidak wajib 

menghabiskan keseluruhan materi per-halaman dalam setiap bab 

dalam buku paket atau pegangan guru. Yang perlu diperhatikan 

adalah ketercapaian tujuan pembelajaran yang dijadikan sebagai 

ukuran pencapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Wildan 

menyatakan bahwa guru-guru atau calon guru sering 

membandingkan ketersediaan jam pelajaran dengan sejumlah 

materi yang harus disajikan pada mata pelajaran yang diampu. 

Sesungguhnya yang lebih penting selama kegiatan pembelajaran 

adalah ketercapaian penguasaan tujuan yang dimaksudkan untuk 

penguasaan kompetensi bagis siswa21. 

Sejak merencanakan kegiatan pembelajaran seharusnya yang 

dilakukan adalah mengatur atau mengelola waktu yang tersedia 

sebagai rencana antisipatif mengatasi keterbatasan waktu. Oleh 

                                                             
21 Wildan. Pengembangan Perangkat Pembelajaran dari KBK sampai 

Kurikulum 2013. Pustaka Lombok. Narmada. 2018 
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karena itu guru perlu melakukan analisis mulai dari menganalisis 

hari dan jam efektif, menganalisis kompetensi yang akan dikuasai 

siswa, menganalisis pembelajaran, sampai kepada 

mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana disebutkan Wildan 

berikut:  

1. Tingkat kesulitan dan kemudahan dari materi untuk 

mencapai kompetensi dasar; 

2. Luas sempitnya ruang lingkup materi yang diperlukan 

dalam mencapai kompetensi dasar; 

3. Karakteristik siswa yang menjadi audien, misalnya tingkat 

kemampuan awal siswa terhadap kompetensi dasar tersebut, 

bahan-bahan yang dimiliki siswa sebagai daya dukung dalam 

menguasai kompetensi dasar tersebut; 

4. Daya dukung yang dimiliki sekolah/madrasah, seperti 

fasilitas perpustakaan, fasilitas laboratorium, fasilitas 

kemudahan dalam mengakses informasi bagi guru dan siswa 

termasuk kualifikasi guru, dan 

5. Mempertimbangkan jumlah indicator yang dihasilkan 

berdasarkan kompetensi dasar22. 

 

D. Pengetahuan Guru Pendidikan Nilai tentang Pendekatan 

klarifikasi Nilai 

Berdasarkan temuan data, bahwa guru pendidikan nilai (dalam 

hal ini guru PPKn) tidak seluruhnya guru yang dijadikan responden 

dalam penelitian ini mengetahui dan paham tentang pendekatan 

                                                             
22 Wildan. Pengembangan Perangkat Pembelajaran dari KBK sampai 

Kurikulum 2013. Pustaka Lombok. Narmada. 2018. h. 29-30 



128 ~ Dr. Wildan, M.Pd. 

klarifikasi nilai. Adapun responden (guru) yang mengetahui tentang 

pendekatan klarifikasi nilai, hanya terbatas pada teknik pernyataan 

sikap setuju dan tidak setuju terhadap suatu pernyataan nilai atau 

dalam pendekatan klarifikasi teknik disebut dengan Values Voting. 

Bahkan di antara responden menyatakan bahwa pendekatan 

klarifikasi nilai cenderung menjadikan siswa jenuh. Hal ini 

dikarenakan pendekatan klarifikasi nilai tidak lebih dari 

mengungkapkan pernyataan setuju dan tidak setuju. 

Pada dasarnya pendekatan klarifikasi nilai, tidak hanya berupa 

teknik sebagaimana yang disebutkan di atas (Teknik Values Voting). 

Akan tetapi sebagaimana yang diperkenalkan oleh Simon, dkk 

bahwa dalam pendekatan klarifikasi nilai terdapat 79 teknik yang 

dapat dipilih salah satu di antara yang lainnya oleh guru dalam 

melaksanakan pembelajaran nilai. Selanjutnya Simon, dkk 

mengatakan pendekatan klarifikasi nilai mencoba membantu anak-

anak muda dalam menjawab berbagai pertanyaan atau masalah 

yang dihadapi dengan membangun system nilai mereka sendiri23. 

Ryan menyebutkan bahwa pendekatan klarifikasi nilai memerlukan 

siswa untuk menghadapi suatu pokok moral, kedudukan 

pernyataan mereka pada pokok moral tersebut, dan merefleksikan 

pada kedudukan mereka dan pada kedudukan yang lain24. 

Pernyataan responden bahwa pendekatan klarifikasi nilai 

membuat siswa jenuh, adalah kurang tepat. Namun pendekatan 

klarifikasi nilai menjadikan siswa ikut berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, karena dimotivasi oleh berbagai kegiatan, seperti 

tanya jawab, diskusi, maupun seminar. Bahkan melalui pendekatan 

                                                             
23 Sidney B. Simon et all. Values Clarification: A Hand Book of 

Practical Strategies for Teacher and Student. Hart Publisher Company. Inc. 
New York. 1972 

24 Kevin Ryan. Teacher Education and Moral Education. Journal of 
Teacher Education. 1988. 10 (5). 167-173 
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klarifikasi nilai materi dapat disajikan melalui bahan-bahan cerita 

yang memuat problematika. Sebagaimana yang telah dikemukakan 

oleh Kohlberg, bahwa penyajian materi dengan menggunakan 

pendekatan klarifikasi nilai diberikan melalui cerita-cerita yang 

mengandung nilai-nilai yang saling bertentangan atau 

kontroversial25. Demikian pula dikatakan oleh Ryan dalam Gagne, 

bahwa klarifikasi nilai mendorong siswa untuk mengidentifikasi, 

memilih dan bertindak pada nilai yang mereka peroleh saat ini dan 

memotivasi siswa untuk berpikir tentang diskusi terhadap isu-isu 

moral26. 

Di antara responden, menyatakan bahwa pendekatan klarifikasi 

nilai merupakan hal baru. Ini berarti responden belum mengetahui, 

apalagi menggunakan pendekatan klarifikasi nilai dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal ini cukup membuat peneliti kurang percaya, 

karena sejak kurikulum tahun 1985 Depdikbud telah 

mencantumkan tujuan dan langkah-langkah dalam menggunakan 

pendekatan klarifikasi nilai. Demikian pula keterangan yang 

diperoleh dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru, bahwa selain 

memberikan penataran dan pelatihan metode lain, seperti Tanya 

jawab, juga telah diberikan pelatihan tentang pendekatan klarifikasi 

nilai. Keterangan yang diperoleh bahwa pelatihan tentang 

pendekatan klarifikasi nilai ini telah lama dilakukan, terbukti 

dengan dicantumkan metode tersebut dalam buku “Metode-

metode Pendidikan Nilai Pancasila, 1984/1985. Buku tersebut 

diterbitkan oleh Depdikbud, Dirjen Dikdasmen, PPPG IPS PMP 

Malang. 

                                                             
25 Lawrence Kohlberg. Easy on Moral Development. The PShychology 

of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stage. Harper & 
Row Publisher San Francisco. 1984 

26 Robert M. Gagne. Instructional Technology. Foundation Lawrence 
Erebau Association Publisher. New Jersey. 1987 
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Kurang diketahunya tentang pendekatan klarifikasi nilai oleh 

guru pendidikan nilai (PPKn), dimungkinkan karena empat dari 

lima responden tersebut sampai dengan penelitian ini dilaksanakan 

belum pernah mengikuti penataran dan pelatihan tentang metode 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan nilai (PPKn). 

Sebagaimana disebutkan dalam buku Metode-metode 

Pendidikan Nilai Pancasila tahun 1984/1985 tersebut bahwa tujuan 

dari penggunaan pendekatan klarifikasi nilai adalah 1) membantu 

siswa dengan menggunakan langkah-langkah tertentu dalam 

pengambilan nilai menjadi nilai yang diyakini. 2) kalua nilai itu 

sudahada akan semakin disadari. 3) kalua nilai itu baru akan 

menjadi disadari sebagai nilai yang benar. Sedangkan mafaatnya 

adalah siswa dapat menentukan pilihan nilai dengan keyakinan yang 

kokoh. 

Oleh karena itu pendekatan klarifikasi nilai merupakan metode 

yang dapat membantu siswa agar berinteraksi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Interkasi aktif ini dapat terjadi karena guru 

menyajikan materi yang memuat konflik-konflik. 

Melalui pengamatan peneliti munculnya teknik dalam 

pendekatan klarifikasi nilai tidak direncanakan, hingga guru sendiri 

tidak menyadari yang diterapkan termasuk dalam salah satu bagian 

dari pendekatan klarifikasi nilai. Justru penggunaan teknik dari 

pendekatan klarifikasi nilai tersebut muncul dari salah satu dari 

salah seorang responden yang menyatakan bahwa pendekatan 

klarifikasi nilai ini adalah hal baru bagi dirinya dan dalam 

pembelajaran pendidikan nilai (PPKn). 

Dengan demikian sebagaimana diungkapkan di atas guru 

pendidikan nilai belum sepenuhnya mengetahui tentang 

pendekatan klarifikasi nilai. Pengetahuan guru hanya terbatas pada 

salah satu teknik metode tersebut yaitu teknik Values Voting (teknik 
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pemungutan suara). Sebagaimana yang dinyatakan oleh 

Kartawisata, bahwa melalui teknik siswa akan diperkenalkan 

dengan nilai-nilai tertentu, siswa menyadari bahwa guru bukan 

satu-satunya orang yang paling menentukan, dan teknik ini 

menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam teknik siswa akan 

memilih pilihannya didasarkan atas alasan dan argumentasinya. 

Dengan demikian siswa dapat belajar tentang pendirian orang lain. 

Jika memperhatikan pengalaman mengajar  guru pendidikan 

nilai yang cukup panjang (di atas lima tahun), semestinya 

pengetahuan tentang pendekatan klarifikasi nilai bukankah sesuatu 

yang baru, dan sudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Dengan demikian berdasarkan pembahasan ini dapat diberikan 

simpulan bahwa:  

1. Guru yang menyatakan mengetahui pendekatan klarifikasi 

nilai, ternyata tidak menggunakan dalam kegiatan 

pembelajaran,  

2. Guru yang menyatakan tidak mengetahui pendekatan 

klarifikasi nilai, justru menerapkan teknik-teknik yang sesuai 

dengan teknik dalam pendekatan klarifikasi. 

Jadi, jika memperhatikan hal tersebut di atas, peneliti dapat 

memunculkan teori yang menyatakan bahwa: 

1. Jika guru pendidikan nilai (PPKn) yang menyatakan 

mengetahui pendekatan klarifikasi nilai, tetapi tidak 

menggunakan dalam kegiatan pembelajaran, maka berarti ia 

tetap kembali menggunakan metode dan teknik 

pembelajaran konvensional berupa ceramah. Seandainya 

guru tersebut diberikan pelatihan kembali, diduga ia tetap 

kembali menggunakan metode ceramah dalam 

pembelajaran setelah mengikuti pelatihan.  
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2. Jika guru menerapkan teknik-teknik yang sesuai dengan 

pendekatan klarifikasi nilai, tetapi menyatakan belum 

mengetahui konsep pendekatan klarifikasi nilai, maka 

apabila diberikan pelatihan, diduga akan mengetahi konsep 

pendekatan klarifikasi nilai dan memiliki keterampilan 

metodologis dan teknis klarifikasi nilai akan bertambah 

semakin baik. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

embelajaran untuk pendidikan nilai di dalam kelas 

bukanlah sebuah proses yang dianggap mudah. Guru 

harus tetap membuat perencanaannya, menentukan 

tujuan, konten, cara, media, dan instrument untuk mengukur 

ketercapaian pembelajaran nilai tersebut. Seluruh perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaiannya harus tetap mempertimbangkan 

keterhubungan maupun pengintegerasian semua kawasan kognitif, 

afektif dan keterampilan. Implementasi pembelajaran penting 

menciptakan suasana pembelajaran yang dapat mendorong siswa 

untuk ikut berpartisipasi aktif. Oleh karena itu menjadi keharusan 

bagi guru untuk menggunakan berbagai pendekatan, metode, 

maupun teknik pembelajaran. 

Namun demikian hal ini tentunya tidak mudah, terlebih bagi 

guru yang merasakan bahwa pembelajaran yang dilakukan selama 

ini sudah dapat menjadikan siswa “nyaman”. Keadaan ini 

tergambar dalam pembahasan pada BAB sebelumnya dapat 

disarikan ke dalam beberapa simpulan, yaitu: 

P 
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1. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru pendidikan 

nilai (PPKn) adalah metode ceramah, metode tanya jawab, 

metode diskusi. Sedangkan klarifikasi nilai sebagai metode 

tidak banyak diketahui dan dikenal oleh guru, meskipun di 

antara mereka ada yang menerapkannya. Pertimbangan 

guru menggunakan metode sebagaimana di atas cukup 

sederhana yaitu menuntaskan materi sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah dikembangkan. Ceramah dianggap 

efektif mengatasi kendala keterbatasan waktu, kendati 

diketahui berdampak kepada partisipasi siswa sangat 

rendah. Metode tanya jawab dianggap sebagai metode yang 

dapat membelajarkan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, sedangkan metode diskusi dirasakan sebagai 

metode yang paling dapat membantu siswa memahami dan 

mengerti materi pembelajaran. Melalui diskusi kelompok 

siswa akan berupaya untuk mencari dan memecahkan 

permasalahan. 

2. Teknik dalam menggunakan metode seperti ceramah adalah 

sebagaimana dilakukan guru-guru pada umumnya yakni 

berupa informasi verbal dan non verbal. Sedangkan dalam 

menerapkan metode Tanya jawab, guru menggunakan dua 

teknik yaitu memberikan penjelasan dan gambaran umum 

materi, baru kemudian mengajukan pertanyaan, dan kedua 

memberikan tugas membaca kepada siswa untuk 

menemukan permasalahan, baru kemudian permasalahan 

tersebut dibahas melalui metode tanya jawab. Demikian 

pula dalam menggunakan metode diskusi, guru 

menggunakan dua langkah. Pertama, guru memberikan 

tugas kepada siswa satu minggu sebelum diskusi akan 

dilaksanakan, kemudian dipresentasikan dalam diksusi. 
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Kedua, guru memancing siswa dengan permasalahan, baru 

kemudian didiskusikan dalam kelompok-kelompok diskusi. 

3. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran nilai adalah 

keterbatasan waktu, siswa kurang percaya diri, materi yang 

bersifat abstrak, siswa kurang aktif, dan kesulitan dalam 

menertibkan siswa dalam diskusi. 

4. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut antara lain dengan 

guru kembali menggunakan metode ceramah, menunjuk 

siswa secara bergilir, mengajukan pertanyaan dengan 

simpatik, tidak memvonis jawaban siswa yang kurang tepat, 

meyakinkan siswa bahwa ia dapat memberikan jawaban, 

menyesuaikan materi dengan tingkat kemampuan siswa, 

memberikan penilaian terhadap jawaban siswa, membagi 

kelompok diskusi siswa secara cepat degan teknik 

mengelompkkan mereka sesuai kedektan tempat duduk. 

5. Pengetahuan guru pendidikan nilai (PPKn) tentang 

pendekatan klarifikasi nilai, pada umumnya semua 

responden belum mengetahuinya. Guru hanya mengetahui 

teknik Values Voting, bahkan terdapat responden yang 

menyatakan bahwa metode ini adalah baru, akan tetapi guru 

tidak menyadari bahwa meskipun tidak mengetahui 

pendekatan klarifikasi nilai, namun dalam praktek 

pembelajaran terdapat teknik pendekatan klarifikasi nilai 

yang digunakan. 
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