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PPEENNGGAARRUUHH  PPEENNDDEEKKAATTAANN  AANNAALLIISSIISS  NNIILLAAII  DDAALLAAMM  PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN  IIPPSS  

TTEERRHHAADDAAPP    SSIIKKAAPP  KKEEPPEEDDUULLIIAANN  SSOOSSIIAALL  PPEESSEERRTTAA  DDIIDDIIKK  

  ((SSttuuddii  EEkkssppeerriimmeenn  KKuuaassii  ddii  kkeellaass  VVIIIIII  SSMMPPNN  11  PPrraayyaa  BBaarraatt  KKaabbuuppaatteenn  LLoommbbookk  TTeennggaahh))    

  

OOlleehh::  BBaaiiqq  MMuurrnniiaattii    

 

ABSTRAK 

Untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian, 

dibutuhkan guru yang mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif dan inovatif. 

Diperlukan perubahan strategi dan model pembelajaran sedemikian rupa agar terjadi 

perubahan prilaku peserta didik. Salah satu alternatif yang dijadikan pertimbangan dalam 

mengembangkan pembelajaran IPS yang bermakna dan berorientasi pada nilai/sikap adalah 

melalui pendekatan nalisis nilai (value analysis). Penelitian ini difokuskan untuk mendapat-

kan gambaran tentang pengaruh pendekatan analisis nilai terhadap sikap kepedulian sosial 

peserta didik. Adapun populasi penelitian adalah siswa kelas VIII di SMPN 1 Praya Barat 

sebanyak delapan kelas dengan jumlah 304 orang. Sampel tidak diambil secara acak, 

penelitian ini hanya mengambil dua kelas saja sebagai sampel, kelas VIII.7 sebanyak 38 orang 

sebagai kelas kontrol dan VIII.8 sebanyak 36 orang sebagai kelas eksperimen. Penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen kuasi dengan pendekatan kuantitatif, serta menggunakan 

nonequivalent (pretest and posttest) Control-Group Design atau kelompok kontrol pretes –

postes. Data penelitian dikumpulkan melalui tes sikap dalam bentuk angket dan wawancara. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan pembelajaran analisis nilai memberikan 

pengaruh yang positif terhadap peningkatan sikap kepedulian sosial peserta didik, Kesimpulan 

diambil karena hasil gain kelompok eksperimen (0,1469) yang berarti setelah mendapatkan 

pembelajaran dengan pendekatan analisis nilai, Sikap Kepedulian Sosial siswa meningkat 

sebesar 15% dibanding pada saat pretest 4.01. Sementara nilai gain Sikap Kepedulian Sosial 

siswa kelompok kontrol sebesar (0,0150) yang berarti hasil post test Sikap Kepedulian Sosial 

siswa kelompok kontrol meningkat 1,5% dibanding pada saat pretest 4.00. Artinya pendekat-

an analisis nilai dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa pada SMPN 1 Praya Barat: 

sikap toleransi, peduli, kerja sama, empati, tolong menolong, dan disiplin. Berdasarkan hasil 

penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan sikap kepedulian sosial yang signifikan 

antara kelas kontrol dan eksperimen, maka pembelajaran dengan pendekatan analisis nilai 

dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif model pembelajaran IPS, dalam upaya untuk 

meningkat sikap kepedulian siswa. Bagi guru hendaklah melakukan perencanaan yang 

mateng, menyediakan media stimulus, serta kalimat-kalimat yang dapat menggugah emosi 

yang dapat melahirkan sikap positif baik selama pembelajaran maupun setelah pembelajaran. 

Kata Kunci: Pendekatan analisis nilai, sikap kepedulian sosial, keterampilan sosial 

 

PENDAHULUAN 

Untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian, 

dibutuhkan guru yang mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif dan inovatif. 

Diperlukan perubahan strategi dan model pembelajaran sedemikian rupa agar terjadi perubahan 

prilaku peserta didik. 

          Salah satu upaya perubahan dan pembaharuan model pembelajaran adalah dengan 

diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP). KTSP menuntut praktisi pendidikan 
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berupaya merubah paradigma lama dari teacher centerd menjadi student centerd, metodologi yang 

semula lebih didominasi ekspositori, berganti ke partisipatori, dan pendekatan yang semula  lebih 

banyak bersifat tekstual berubah menjadi kontekstual. Semua perubahan tersebut dimaksudkan untuk 

memperbaiki mutu pendidikan, baik dari segi proses maupun hasil pendidikan (KTSP.2006). KTSP 

sebagai hasil pembaharuan Kurikulum Berbasis Kompetensi menghendaki suatu pembelajaran yang 

tidak hanya mempelajari konsep teori dan fakta, tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan siswa 

sehari-hari. Artinya materi pembelajaran itu tidak tersusun atas hal-hal sederhana yang bersifat 

hafalan, tetapi tersusun dari materi sederhana ke materi kompleks yang memerlukan analisis, aplikasi 

dan sintesis . 

IPS di tingkat sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik 

sebagai warga negara yang mempunyai pengetahuan (knowlodge), keterampilan (skill), sikap dan 

nilai(attitudes and values) yang dapat dijadikan sebagai kemampuan  untuk memecahkan masalah  

pribadi  atau masalah sosial dan kemampuan mengambil keputusan serta berpartisipasi dalam berbagai 

kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik (Sapriya, 2009:12). 

Tidak dipungkiri pendidikan IPS mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk 

kepribadian bangsa, kualitas manusia dan masyarakat Indonesia umumnya, namun sampai saat ini 

keberhasilan pendidikan IPS dalam mengembangkan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara 

dikalangan generasi muda masih terus dipertanyakan keberhasilannya, mengingat fenomena 

kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia khususnya generasi muda makin hari makin 

diragukan eksistensinya (Alfian. 2007). Dengan kenyataan tersebut artinya ada sesuatu yang harus 

dibenahi dalam pelaksanaan pendidikan IPS. 

Apa yang menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran di atas merupakan permasalahan 

yang mendasar di berbagai sekolah, termasuk sekolah yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan 

observasi awal  terungkap bahwa pembelajaran IPS di SMPN 1 Praya Barat selama ini masih belum 

memenuhi harapan dan misi IPS itu sendiri. Permasalahan dalam pembelajaran IPS berdasarkan hasil 

pengamatan antara lain terdapat pada guru. Guru cendrung menggunakan satu pendekatan dalam 

pembelajaran yaitu konvensional. 

SMPN 1 Praya Barat memiliki siswa dari berbagai desa yang ada di kecamatan Praya Barat 

Kabupaten Lombok Tengah. Beberapa permasalahan yang dijumpai ataupun sering terjadi pada 

masyarakat di sekitar lingkungan sekolah ini adalah antara lain: terjadi perkelahian yang kerap kali 

melibatkan warga antar desa, balap motor liar, hal ini mulai banyak terjadi di lingkungan kecamatan 

Praya Barat setelah selesainya pembuatan ruas jalan raya BIL, menonton dan kepemilikan film porno 

sebagai dampak dari pergaulan bebas, kecanggihan tekhnologi dan kurangnya kontrol dari orang tua, 

juga kerap menjadi permasalahan yang sering terjadi. 

Permasalah-permasalahan di atas menunjukkan bahwa fenomena kehidupan berbangsa dan 

bernegara di Indonesia, khususnya di SMPN 1 Praya Barat sebagai generasi muda sangat 

menghawatirkan. Keterampilan sosial yang meliputi kemampuan untuk menciptakan hubungan sosial 

yang serasi dan memuaskan, penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan memecahkan masalah sosial 

yang dihadapi serta mampu mengembangkan aspirasi dan menampilkan diri, disiplin dengan ciri 
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saling menghargai, mandiri, mengetahui tujuan hidup, dan mampu membuat keputusan, sebagai tujuan 

dari pengajaran IPS pada tingkat persekolahan belum dapat tercapai dengan baik dan maksimal. 

Dengan demikian perlu adanya sebuah perencanaan proses belajar mengajar yang mampu 

menciptakan suasana belajar yang dapat meransang dan memotivasi kegiatan belajar siswa sehingga 

secara konsep, materi yang diajarkan bisa dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai bentuk perubahan perilaku yang berlandaskan nilai yang dapat nampak pada sikap kepedulian 

sosial. 

Salah satu alternatif yang dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan pembelajaran IPS 

yang bermakna dan berorientasi pada nilai/sikap adalah melalui pendekatan analisis nilai (value 

analysis). Menurut Kosasih Djahiri (1985:45),  pendekatan analisis nilai merupakan bagian dari  

Teknik Klarifikasi Nilai (TKN) yang diharapkan dengan pendekatan pembelajaran tersebut akan 

mengarahkan kepada tujuan perubahan sikap dan tingkah laku siswa . 

Rumusan masalah; Sebagai dasar dan acuan untuk dapat memperoleh hasil penelitian yang 

akurat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat pengaruh penerapan 

pendekatan analisis nilai dalam pembelajaran IPS terhadap sikap kepedulian sosial peserta didik di 

SMPN 1 Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat?”. 

Rumusan masalah di atas dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) 

Apakah terdapat perbedaan sikap kepedulian sosial antara kelas eksperimen yang menggunakan 

pendekatan analisis nilai dibandingkan kelas kontrol yang tidak menggunakan pendekatan analisis 

nilai pada saat pre-test?; (2) Apakah terdapat perbedaan sikap kepedulian sosial antara kelas 

eksperimen yang menggunakan pendekatan analisis nilai dibandingkan kelas kontrol yang tidak 

menggunakan pendekatan analisis nilai pada saat post-test?; (3) Apakah terdapat perbedaan sikap 

kepedulian sosial yang signifikan antara pengukuran awal (pre test) dengan pengukuran akhir (post 

test) pada kelas eksperimen dengan menggunakan Pendekatan Analisis Nilai?; (4) Apakah terdapat 

perbedaan sikap kepedulian sosial peserta didik antara pengukuran awal (pre test) dengan pengukuran 

akhir (post test) pada kelas kontrol tanpa perlakuan Pendekatan Analisis Nilai?; dan (5) Apakah 

terdapat perbedaan yang signifikan gain sikap kepedulian sosial siswa antara kelas eksperimen yang 

menggunakan pendekatan analisis nilai dengan siswa kelas kontrol yang tidak menggunakan 

pendekatan analisis nilai? 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian kajian teori ini akan membahas tentang definisi pendekatan analisis nilai dan 

sikap kepedulian sosial. 
 

a. Pendekatan Analisis Nilai 

Pendekatan Analisis Nilai (value analysis approach) merupakan pendekatan pembelajaran 

yang banyak dikembangkan pada pendidikan nilai moral atau afektif. Tokoh yang 

mengembangkannya adalah Rath dan Metcalf (Bunyamin, 127:2007). 

Pendekatan analisis nilai (value analysis approach) menurut Roberta (1987:395): 

Value analysis is a term given to a number of  techniques to help pupils apply logical 

thingking to the valuing process. Pipils try to understand the consequences of particular 
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values,the conflicts thay may occur among two or more values,and the resons for particular 

values choises. 
        

Value analysis merupakan pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan 

sejumlah cara/teknik untuk menolong siswa berfikir logis dalam memilih nilai, selama pelaksanaan 

pembelajaran siswa mencoba memahami konsekuensi dari fakta nilai, konflik yang terjadi diantara 

dua atau lebih nilai dan alasan untuk memilih nilai berdasarkan fakta yang ada. Pendekatan analisis 

nilai terdiri dari beberapa teknik yaitu: teknik reportase atau liputan; teknik analisis secara akurat atau 

seksama; teknik analisis tulisan; teknik ceritera tidak selesai (Djahiri, 1985:63). Penelitian ini lebih 

memfokuskan pada penggunaan teknik reportase atau liputan. Azis (Zuriah, 2008) memberikan 

pengertian bahwa pendekatan analisi nilai adalah mengajak siswa untuk menganalisi nilai melalui 

media stimulus sajian, dimana siswa dirangsang untuk menganalisis moral dari tahap yang mudah ke 

tahap yang lebih kompleks. 

Pendekatan analisis nilai dalam pembelajaran memberikan penekanan pada perkembangan 

kemampuan siswa untuk berfikir logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan 

nilai-nilai sosial, jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, salah satu perbedaan 

penting antara keduanya adalah pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah 

yang memuat nilai-nilai sosial, adapun pendekatan  perkembangan kognitif memberi penekanan pada 

dilema moral yang bersifat perseorangan. 

Menurut  Djahiri (1985:40) pendekatan analisis nilai merupakan bagian dari  Teknik 

Klarifikasi Nilai (TKN) yang menolong siswa untuk menemukan/menyadari nilai-nilai yang 

melatarbelakangi tingkah lakunya, perasaannya, gagasannya, pilihan-pilihan penting yang telah 

dibuatnya, dan siswa yang bersangkutan terus bertindak berdasarkan nilai-nilai pilihannya yang dapat 

mengarah kepada perubahan sikap dan tingkah laku siswa . 

 Pendekatan analisis nilai dalam upaya mengembangkan nilai dalam pembelajaran IPS menurut 

Mulyana (2004:190) selalu melibatkan tiga tahapan yang berbeda, yaitu: 

Tahap pertama berkisar pada pengenalan fakta-fakta lingkungan. Pada tahap ini siswa belajar 

di lingkungan sekitar mengenai permasalahan yang ada di sekitar tempat tinggalnya; Tahap 

kedua merupakan tahap pembentukan konsep. Pada tahap ini siswa mengalami proses berpikir 

dalam struktur kognitifnya berdasarkan teori dan materi yang dipelajari di kelas untuk 

dihubungkan berdasarkan temuan awalnya tadi; Tahap ketiga merupakan tahapan 

pertimbangan tentang nilai yang terintegrasi. 

Atas dasar tahapan di atas, maka belum cukup bagi siswa belajar IPS dengan mengenal 

sejumlah fenomena, melainkan diperlukan ketajaman analisis terhadap nilai dalam sejumlah isu sosial 

yang dimunculkan dalam pembelajaran. Untuk mencapai tahapan-tahapan di atas, diharapkan dengan 

menggunakan pendekatan  analisis nilai, siswa mampu berpikir sistematis dan logis dalam mengambil 

keputusan terkait dengan target nilai yang harus dicapai dalam pembelajaran.  

Proses pembentukan nilai menurut Rath dan Metcalf (Soewandi dkk, 2008:112) didasarkan 

pada tiga proses yaitu:  

Pertama memilih (kognitif) terdiri dari memilih dengan bebas, memilih dari berbagai 

alternatif, memilih dari berbagai alternatif sesudah mempertimbangkan konsekuensi dari 

masing-masing alternatif; kedua menghargai (afektif) terdiri dari menghargai dan senang 
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dengan pilihannya itu, bersedia mengakui/menegaskan pilihannya itu di muka umum; ketiga 

melakukannya (konatif) terdiri dari bertindak/berperilaku sesuai dengan pilihannya itu, 

berulang-ulang bertindak sesuai dengan pilihannya itu hingga merupakan pola hidupnya. 

Penerapan pendekatan analisis nilai dalam pembelajaran IPS dalam penelitian ini dilakukan 

pada siswa SMPN 1 Praya Barat di Kabupaten Lombok Tengah pada materi “Penyimpangan Sosial di 

Daerahnya”. 

Secara garis besar langkah-langkah/tahap-tahap pembelajaran dengan pendekatan analisis nilai 

melalui teknik reportase atau liputan, sebagai berikut: 
 

Tahap Persiapan: 

1. Mengkaji kejelasan target nilai yang diinginkan, hal ini penting dalam upaya menjaring persepsi 

siswa terhadap materi yang mengandung nilai-nilai yang ditargetkan. Target nilai yang ingin 

dicapai melalui pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dalam penelitian ini adalah merujuk kepada 

pendapat Raven (1977: 221-227), meliputi nilai: (1) kasih sayang (tolong menolong, dan 

kepedulian); (2) tanggung jawab (disiplin, dan empati); dan (3) keserasian hidup (toleransi, dan 

kerjasama). 

2. Mencari dan menentukan media stimulus berupa: film, gambar atau foto tentang penyimpangan 

sosial. Media stimulus ini penting sebagai bahan referensi untuk meransang emosi dan pikiran 

siswa dalam mengamati dan belajar menganalisis berbagai permasalahan yang ada. 

3. Hal yang paling penting ketika pendekatan ini dilakukan, hendaknya guru memiliki kemampuan 

untuk mengelola situasi kelas dan pembelajaran dengan mengungkapkan kalimat-kalimat yang bisa 

menggugah dan merangsang perasaan dan emosi siswa. Hendaknya pula disusun skenario 

pertanyaan yang menurut Kosasih Djahiri, pertanyaan itu haruslah mengandung makna: (1) Bisa 

menggugah; (2) pertanyaan tentang kasus atau masalah yang dimuat dalam media stimulus; (3) 

mampu menentukan sikap terhadap isi masalah; (4) mampu pula mengangkat objektifitas 

pemikiran siswa; (5) pertanyaan yang dikemukakan dibuat analogi atau personifikasi 

(Djahiri.1985:62). 
4.  

Tahap pelaksanaan pembelajaran dengan teknik reportase atau liputan: 

1. Perumusan masalah. Pasang gambar di papan tulis atau edarkan untuk beberapa saat (biarkan anak 

bergerombol dan berkomentar), monitor komentar dan raut wajah anak sebagai masukan entery 

behavior mereka di awal pembelajaran nilai ini, identifikasi liputan siswa (individu/kelompok) 

jangan dikomentari terlebih dahulu dan jangan diminta alasan temuan, selanjutnya rumuskan 

masalah. 

2. Klarifikasi masalah, ungkapan terperinci dan argumentasi (guru merumuskan kejelasan 

jawaban/tanggapan siswa sambil mengarahkan ke konsep atau materi pelajaran. 

3. Pemecahan masalah dan penyimpulan oleh siswa/kelompok atau kelas bersama guru atau langsung 

oleh guru dan pelurusan-redirecting menuju konsep/materi pelajaran atau target nilai. 
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Tindak lanjut kegiatan pembelajaran. 

1. Kegiatan perbaikan/remedial atau pengayaan. 

2. Kegiatan ekstra/latihan/penerapan uji coba (Djahiri, 1985:63). 

b. Sikap Kepedulian Sosial 

Sikap menurut Thurstone (Zainul, Asmawi,1993:105) sebagai identitias kecendrungan positif 

atau negatif terhadap suatu objek psikologis tertentu. Spencer menggunakan kata sikap (attitude) 

untuk menunjuk suatu status mental seseorang (Ahmadi,1990:164). Sikap menurut Ahmadi adalah 

kesiapan merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek atau situasi secara konsisten. 

Dayakisni & Hudaniah (2006:117) menyatakan sikap bukan suatu pembawaan, melainkan hasil 

interaksi antara individu dengan lingkungannya sehingga sikap bersifat dinamis dapat berubah karena 

kondisi dan pengaruh yang diberikan. Sikap dapat dinyatakan sebagai hasil belajar sehingga tidak 

terbentuk dengan sendirinya karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi 

manusia berkenaan dengan objek. 

Paul Jolson mengatakan kepedulian menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu 

atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta diperkuat 

oleh pengalaman emosional bersama. Tindakan sengaja untuk memberi ketenangan dan mengatasi kesulitan 

yang ada pada orang lain didorong oleh rasa sesama manusia, inilah yang menyebabkan timbulnya 

kepedulian. Kepedulian sosial yang dimaksud adalah perasaan bertanggung jawab atas kesulitan yang 

dihadapi oleh orang lain di mana seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu untuk mengatasinya 

(Lawang, 1994:181). 

Kata “Kepedulian Sosial” dalam kehidupan bermasyarakat lebih kental diartikan sebagai 

perilaku baik seseorang terhadap orang lain sekitarnya, misalnya, orang yang kuat membantu yang 

lemah, yang kaya membantu yang miskin, menyantuni anak yatim, orang jompo, atau para kerabat 

yang hidup dalam kekurangan, dan sebagainya. Perilaku-perilaku tersebut pada hakekatnya merupakan 

bagian kecil dalam kehidupan bermasyarakat 

Sikap kepedulian sosial dapat menciptakan keharmonisan sosial yang kuat, tercipta suasana 

kekeluargaan yang saling menopang satu sama lain. Untuk menanamkan sikap kepedulian sosial 

terhadap lingkungannya dalam diri peserta didik, guru dapat menerapkan strategi membangkitkan 

perasaan (ta’tsir) siswa supaya bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya.  

Sikap kepedulian sosial pada bagian ini merupakan dimensi pengembangan pembelajaran IPS 

pada tarap afeksi, karena nilai pada dasarnya merupakan perwujudan dari afeksi yang ada dalam diri 

seseorang. Berkenaan dengan nilai, Rokeach (Sapriya, 2003:113), mendefinisikan nilai sebagai “jenis 

keyakinan yang berpusat di dalam sistem keyakinan seseorang, tentang bagaimana seseorang 

seharusnya atau tidak seharusnya bertindak atau tentang apa yang berharga atau tidak berharga”. Nilai 

merupakan sesuatu keyakinan yang sudah menjadi milik seseorang dan telah menyatu dalam diri 

seseorang, sehingga kedudukannya lebih tinggi dari pada moral dan norma, karena nilai lebih banyak 

tumbuh dari diri seseorang, sedangkan norma dan moral lebih banyak datang dari luar diri seseorang. 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

diimplementasikannya Pendekatan Analisis Nilai dalam Pembelajaran IPS terhadap Sikap Kepedulian 

Sosial Siswa di SMPN 1 Praya Barat Lombok Tengah. Lebih khusus tujuan penelitian ini didasarkan 

pada pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada perumusan masalah di atas, yaitu: (1) Membuktikan 

adanya perbedaan sikap kepedulian sosial antara kelas yang menggunakan pendekatan analisis nilai 

dibandingkan kelas yang tidak menggunakan pendekatan analisis nilai pada saat pre-test; (2) 
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Membuktikan adanya perbedaan sikap kepedulian sosial antara kelas yang menggunakan pendekatan 

analisis nilai dibandingkan kelas yang tidak menggunakan pendekatan analisis nilai pada saat post-

test.(3) Membuktikan adanya perbedaan sikap kepedulian sosial yang signifikan antara pengukuran 

awal (pre test) dengan pengukuran akhir (post test) pada kelas eksperimen dengan menggunakan 

Pendekatan Analisis Nilai; (4) Membuktikan adanya perbedaan sikap kepedulian sosial peserta didik 

yang signifikan antara pengukuran awal (pre test) dengan pengukuran akhir (post test) pada kelas 

kontrol tanpa perlakuan Pendekatan Analisis Nilai; dan (5) Membuktikan adanya perbedaan yang 

signifikan gain sikap kepedulian sosial siswa antara kelas yang menggunakan pendekatan analisis nilai 

dibandingkan dengan kelas yang tidak menggunakan pendekatan analisis nilai. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuasi eksperiment atau eksperimen semu.  Penelitian kuasi eksperimen merupakan 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari “sesuatu” yang dikenakan 

pada subjek selidik. Mc. Millan dan Schumacher (2001:50) menjelaskan bahwa penelitian eksperimen 

merupakan “research in which independent variable is manipulated to investigate cause and affect 

relationships between the independent and dependendent variable”. Menurut Usman, Husaini, dkk 

(2008) penelitian percobaan bertujuan untuk mengetahui apakah suatu metode, prosedur, sistem, 

proses, alat, bahan serta model efektif dan efisien (produktif) jika diterapkan di suatu tempat. 

Untuk melaksanakan eksperimen secara murni maka variabel yang mungkin berpengaruh dan 

mempengaruhi variabel bebas harus dapat dikontrol dengan ketat. Pengontrol yang ketat hanya 

mungkin dilakukan dalam eksperimen di laboratorium. Mengingat penelitian ini bukan dalam kondisi 

laboratorium tapi dalam kegiatan sehari-hari sehingga tidak dimungkinkan untuk mengontrol semua 

variabel bebas dan terikat secara ketat, maka bentuk penelitian  ini adalah eksperimen semu (kuasi 

eksperimen). Jenis desain dalam penelitian ini berbentuk desain Nonequivalent (pretest dan posttest) 

Control Group Design.  

Gambar :  1 Desain penelitian Pretes-Postest Control Group Design 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksprimen O X O
 

Kontrol O - O 
Keterangan : 

O : Tes awal (sebelum perlakuan)/tes akhir (setelah perlakuan) pada kelas eksprimen dan kelas kontrol 

X : Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan analisis nilai dalam pembelajaran IPS pada kelas 

eksperimen 
 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Praya Barat Kabupaten Lombok 

Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa yang terdapftar pada kelas VIII di SMPN 

1 Praya Barat pada tahun ajaran 2010/2011, jumlah populasi keseluruhan adalah 304 orang.  

Sampel dalam penelitian ini tidak diambil secara acak. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini kelas VIII.7 dengan 

jumlah 38 orang diberlakukan sebagai kelas kontrol, dan kelas VIII.8 dengan jumlah 36 orang 

diberlakukan sebagai kelas eksperimen. Pertimbangan penetapan siswa kelas VIII  (delapan) dalam 

penelitian ini, karena siswa di kelas VII (tujuh) merupakan siswa baru di madrasah sehingga masih 

perlu beradaptasi dengan pola belajar di lingkungan madrasah, sedangkan siswa kelas IX (sembilan) 
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dalam persiapan menghadapi Ujian Nasional. Oleh karena itu kelas VIII (delapan) dianggap paling 

ideal untuk penelitian ini. 
 

Instrumen dan Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah   tes sikap kepedulian sosial 

dalam bentuk pernyataan atau kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti dibawah 

bimbingan ahli. instrumen penelitian kepedulian sosial yang dikembangkan berdasarkan 

pendapat raven yaitu: tolong menolong, peduli, disiplin, empati, toleransi, dan kerja sama. 

Teknik pengumpulan data  dilakukan dengan cara sebagai berikut:   

1. Kegiatan pendahuluan yaitu melakukan koordinasi ke sekolah SMPN 1 Praya Barat 

sebagai lokasi penelitian. 

2. Persiapan penelitian  

a. Telaah terhadap kurikulum pembelajaran IPS kelas VIII untuk menentukan pokok 

bahasan atau sub pokok bahasan yang akan disampaikan 

b. Membuat rancangan media pembelajaran Analisis nilai yang dapat mendukung kegiatan 

belajar mengajar. 

c. Penyusunan instrument penelitian 

d. Uji coba instrument penelitian 

3. Menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada kelas VIII. 

4. Melakukan tes awal (pretes) untuk memperoleh data kemampuan siswa dari masing-

masing kelompok baik eksperimen maupun kontrol sebelum diberi perlakuan. 

5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran IPS dengan menggunakan Pendekatan Analisis Nilai 

kelas eksperimen dan pembelajaran dengan metode konvensional pada kelas kontrol. 

6. Melakukan tes akhir (posttes), untuk mengetahui perbedaan sikap kepedulian sosial siswa 

pada masing-masing kelas setelah mendapatkan pembelajaran dengan model pendekatan 

analisis nilai pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.  

7. Pengolahan dan Analisi data 

8. Penyusunan laporan penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t (uji beda). 

Sebelum uji t dipergunakan, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis berupa uji 

normalitas dan homogenitas data hasil penelitian. Apabila prasyarat terpenuhi maka uji t dapat 

digunakan, namun jika tidak terpenuhi maka akan digunakan uji Wilcoxon. Dalam rangka 

memudahkan analisis data, maka akan digunakan bantuan software SPSS versi 18. 

 

HASIL PENELITIAN  

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas dan 

homogenitas sebagai prasyarat penentuan jenis pengujian, apakah akan menggunakan pengujian 

parametrik atau non parametrik. Apabila data yang diperoleh berdistribusi normal dan homogen maka 

pengujian yang dilakukan adalah uji parametrik, sedangkan apabila data tidak berdistribusi normal 

atau tidak homogen maka pengujian yang dilakukan menggunakan uji non parametrik. 
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Hasil pengujian hipotesis pada siswa setelah menggunakan pendekatan analisi nilai 

dalam pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 

Permasalahan Hipotesis Penelitian Pengujian 

Perbedaan dalam hasil 

pre test antara kelas 

ekperimen dan kelas 

kontrol 

H0 

 

 

 

 

 

H1 

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap hasil pre test siswa antara kelas yang 

menggunakan pendekatan analisis nilai dengan 

kelas yang tidak menggunakan pendekatan 

analisis nilai  

Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 

hasil pre test siswa antara kelas yang 

menggunakan pendekatan analisis nilai dengan 

kelas yang tidak menggunakan pendekatan 

analisis nilai  

H0 diterima 

 

 

 

 

 

H1 ditolak 

Perbedaan dalam hasil 

post test siswa antara 

kelas eksperimen dan 

kelas kontrol 

H0 

 

 

 

 

 

H1 

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap hasil post-test siswa antara kelas yang 

menggunakan pendekatan analisis nilai dengan 

kelas yang tidak menggunakan pendekatan 

analisis nilai  

Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 

hasil post-test siswa antara kelas yang 

menggunakan pendekatan analisis nilai dengan 

kelas yang tidak menggunakan pendekatan 

analisis nilai. 

H0 ditolak 

 

 

 

 

 

H1 diterima 

Perbedaan dalam hasil 

pre test dan post test di 

kelas eksperimen 

H0 

 

 

 

H1 

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

hasil pre-test dengan post test siswa yang 

menggunakan pendekatan analisis nilai  

Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil 

pre-test dengan post test siswa yang 

menggunakan pendekatan analisis nilai 

H0 ditolak 

 

 

 

H1 diterima 

Perbedaan dalam hasil 

pre test dan post test di 

kelas kontrol 

H0 

 

 

 

H1 

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

hasil pre-test dengan post  test siswa yang tidak 

menggunakan pendekatan analisis nilai  

Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil 

pre-test dengan post  test siswa yang tidak 

menggunakan pendekatan analisis nilai 

H0 ditolak 

 

 

 

H1 diterima 

Perbedaan gain sikap 

kepedulian sosial siswa 

antar kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol 

H0 

 

 

 

H1 

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai 

rata rata sikap kepedulian sosial antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

Terdapat perbedaan yang signifikan nilai rata 

rata sikap kepedulian sosial antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

H0 ditolak 

 

 

 

H1 diterima 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan khusus yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Tidak terdapat perbedaan sikap kepedulian sosial antara kelas eksperimen yang 

menggunakan pendekatan analisis nilai dibandingkan kelas kontrol yang tidak 

menggunakan pendekatan analisis nilai pada saat pre-test. 

2. Terdapat perbedaan sikap kepedulian sosial antara kelas eksperimen yang menggunakan 

pendekatan analisis nilai dibandingkan kelas kontrol yang tidak menggunakan pendekatan 

analisis nilai pada saat post-test. 

3. Terdapat perbedaan sikap kepedulian sosial yang signifikan antara pengukuran awal (pre 

test) dengan pengukuran akhir (post test) pada kelas eksperimen dengan menggunakan 

Pendekatan Analisis Nilai. 

4. Tidak terdapat perbedaan sikap kepedulian sosial peserta didik antara pengukuran awal 

(pre test) dengan pengukuran akhir (post test) pada kelas kontrol tanpa perlakuan 

Pendekatan Analisis Nilai. 

5. Terdapat perbedaan yang signifikan gain sikap kepedulian sosial siswa antara kelas 

eksperimen yang menggunakan pendekatan analisis nilai dengan siswa kelas kontrol yang 

tidak menggunakan pendekatan analisis nilai. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan beberapa saran 

dalam pelaksanaan penggunaan pendekatan analisis nilai, yaitu sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan pembelajaran secara konvensional tidak banyak memberikan pengaruh 

terhadap peningkatan sikap kepedulian sosial siswa, oleh karena itu diperlukan model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berfikir logis dalam 

menentukan nilai, model yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpartisipasi 

aktif selama pembelajaran dan salah satunya dengan pendekatan analisis nilai. 

2. Penggunaan pendekatan analisis nilai terbukti memberi pengaruh yang positif terhadap 

peningkatan sikap kepedulian sosial peserta didik. Oleh karena itu model pendekatan 

analisis nilai dapat digunakan guru sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran untuk 

meningkatkan sikap kepeduliaan sosial peserta didik.  

3. Peningkatan sikap kepedulian sosial antara kelas eksperimen dan kontrol tampak jelas 

terlihat dari hasil posttest, hal ini membuktikan pembelajaran dengan pendekatan analisi 

nilai terbukti efektif dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan siswa dalam 

mengembangkan kemampuan berfikir logis dalam memilih nilai. Pembelajaran dengan 

pendekatan analisis nilai mampu meransang siswa untuk dapat menganalisis moral atau 

nilai melalui media stimulus yang ada, yang pada ahirnya dapat meningkatkan sikap 

kepedulian sosial siswa.  

4. Sikap kepedulian sosial pada kelas kontrol tidak memperlihatkan perbedaan dari pretest ke 

posttest, oleh karena itu dibutuhkan metode pembelajaran baru yang lebih inovatif dan 

kreatif, salah satunya dengan pendekatan analisis nilai. 

5. Pembelajaran dengan pendekatan analisis nilai memberikan pengaruh yang signifikanan 

terhadap peningkatan sikap kepedulian sosial siswa. Oleh karena itu penggunaan model 
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pembelajaran ini harus terus ditingkatkan, prinsip-prinsip penting yang mendukung 

keberhasilan pembelajaran analisis nilai harus dipahami dan dipelajari oleh guru. Beberapa 

hal yang harus diperhatikan guru sebelum pembelajaran nilai diterapkan yaitu: guru sudah 

menentukan target nilai yang akan dicapai, mempersiapkan media stimulus pembelajaran, 

penerapan pembelajaran dimulai dengan isu-isu masalah sosial yang ada di lingkungan 

siswa, membangun pengetahuan melalui kejadian-kejadian yang ada dan dialami atau 

diamati oleh siswa, sehingga siswa secara langsung dapat menerapkan konsep-konsep yang 

terkait dengan materi yang dipelajari melalui kegiatan pengamatan yang pada ahirnya 

dapat mengembangkan domain sikap kepedulian sosial pada siswa. 

6. Pendekatan analisis nilai dapat digunakan peneliti lain untuk menjajaki pengembangan 

kemampuan afektif dan berpikir lainnya, seperti berfikir kreatif dalam pembelajaran IPS  

maupun pembelajaran bidang lainnya. 
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