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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Penelitian dan pengembangan model pembelajaran berbasis kognitif moral 

(PBKM) dalam  tematik terpadu telah teruji secara empiris maupun akademis dan 

efektif  mengembangkan kognitif moral peserta didik di Sekolah Dasar. Berikut 

simpulan hasil penelitian dan pengembangan (R&D) model PBKM dalam tematik 

terpadu di sekolah dasar. 

1. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan moral 

atau pendidikan karakter di sekolah dasar telah dilaksanakan dengan 

mengembangkan 18 karakter yang ditetapkan Kemendikbud melalui kegiatan-

kegiatan akademik dan non akademik. Pendidikan moral yang dilakukan bersifat 

transmisi nilai-nilai karakter (18 nilai) melalui pendekatan keteladanan 

(modelling) dan pembiasaan (habituasi). 

2. Pengembangan model PBKM dalam tematik terpadu merupakan pengembangan 

model pembelajaran moral berbasis pada teori Kohlberg. Pengembangan yang 

dilakukan dalam PBKM adalah:   

a. Dalam model PBKM, penalaran/kognitif moral dikembangkan dalam 

pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan pendekatan saintifik 

yang menjadi dasar pengembangan aktivitas dalam setiap fasenya. 

Pembaharuan sistem dan proses pembelajaran tersebut dilakukan dengan 

mengembangkan model pembelajaran berbasis kognitif moral dalam tematik 

terpadu dengan penekanan pada aktivitas saintifik dan pengalaman langsung 

terhadap nilai-nilai moral (living values activity). Dengan demikian, peserta 

didik dapat mengkonstruksi pertimbangan moralnya sesuai dengan 

perkembangan kognitifnya.  

b. Model Pembelajaran kognitif moral yang dikembangkan oleh Kohlberg 

difokuskan pada nilai toleransi dan keadilan untuk membantu peserta didik 

dalam mengembangkan kognitif moralnya. Sedangkan model PBKM dalam 
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tematik terpadu memadukan pandangan Kohlberg dengan nilai-nilai 

kebajikan yang dikembangkan oleh Borba dalam aktivitas pengambilan 

keputusan moral. Model PBKM dalam tematik terpadu menumbuhkan  

manajemen moral/kebiasaan berpikir peserta didik dalam melakukan 

penalaran dan pengambilan keputusan moral dengan menggunakan empati, 

hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati, toleransi dan keadilan 

dalam setiap pengambilan keputusan atas tindakan yang dilakukan berkaitan 

dengan keputusan moral yang diambilnya. Dengan demikian model PBKM 

dalam tematik terpadu mendorong peserta didik untuk mengetahui dan 

melaksanakan aktivitas moralnya dengan (1) memahami dan merasakan 

kekhawatiran orang lain, (2) cara bertindak yang benar, (3) pengendalian 

pikiran dan tindakan agar dapat menahan dorongan dari dalam maupun dari 

luar sehingga dapat bertindak dengan benar, (4) menghargai orang lain 

dengan berlaku baik dan sopan, (5) perduli terhadap perasaan dan 

kesejahteraan orang lain, serta (6) menghormati hak dan martabat orang lain 

meskipun memiliki perbedaan keyakinan dan perilaku dengan kita, dan (7) 

bertindak adil dan benar serta berpikir terbuka. 

c. Pengembangan dilema moral yang dihadirkan tidak saja berupa cerita 

(bacaan) tetapi dihadirkan selain dalam bentuk bacaan cerita dilema moral  

juga dalam bentuk gerak dan lagu atau bermain peran yang terintegrasi 

dengan materi pengetahuan (knowledge) yang harus dikuasai peserta didik. 

Sintak model PBKM dalam tematik terpadu terdiri dari 4 fase, di mana 

aktivitas-saintifik melesap dalam setiap fase dikembangkan secara khusus 

untuk model pembelajaran PKBM. Selain mengembangkan sintak/langkah-

langkah pembelajaran, penelitian ini juga mengembangkan sistem pendukung 

yang terdiri dari komponen pembelajaran yaitu RPP, Buku Peserta didik, 

LKPD, Buku Guru, dan Tes perkembangan Kognitif Moral.  

3. Penerapan model pembelajaran PKBM secara umum dapat dilaksanakan dengan 

baik oleh pendidik dan peserta didik.  
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a. Dalam penerapan pembelajaran PKBM, kegiatan pembelajaran yang 

dirancang dalam RPP dapat dilaksanakan dengan baik oleh pendidik. Dalam 

implementasi model PKBM peran pendidik dapat dikatakan sebagai 

fasilitator, pemberi tugas, pemimpin kelompok, penggerakkan diskusi, toleran, 

pengendali kelas, penanya, pendengar yang terbuka untuk semua gagasan, 

tidak untuk “menjawab” tindakan apa yang harus diambil, peringkas, 

pengklarifikasi gagasan dan reflector agar pembelajaran menjadi bermakna. 

Kreativitas pendidik untuk mengelola pembelajaran yang menumbuhkan 

imajinasi peserta didik dalam memahami dilema moral yang dihasilkan, 

menumbuhkan sikap kritis peserta didik, menumbuhkan cara berpikir tingkat 

tinggi, sangat diperlukan dalam implementasi model PKBM. Dengan 

demikian, kelas menjadi hidup dan pembelajaran  berbasis dilema moral ini 

dapat lebih bermanfaat dan bermakna.  

b. Peserta didik dapat melaksanakan segala aktivitas yang direncanakan. 

Aktivitas peserta didik dalam model PKBM menyengaja mendorong peserta 

didik untuk mengetahui dan melaksanakan aktivitas (1) memahami dan 

merasakan kekawatiran orang lain, (2) cara bertindak yang benar, (3) 

pengendalian pikiran dan tindakan agar dapat menahan dorongan dari dalam 

maupun dari luar sehingga dapat bertindak dengan benar, (4) menghargai 

orang lain dengan berlaku baik dan sopan, (5) perduli terhadap perasaan dan 

kesejahteraan orang lain, serta (6) menghormati hak dan martabat orang lain 

meskipun memiliki perbedaan keyakinan dan perilaku dengan kita, dan (7) 

bertindak adil dan benar serta berpikir terbuka. 

c. Respon peserta didik pada pembelajaran PKBM secara umum menunjukkan 

respon yang positif. Perasaan senang peserta didik terhadap model 

pembelajaran yang dikembangkan diperlihatkan dengan ketertarikan atau 

minat belajar peserta didik yang cukup tinggi. Ketertarikan atau minat belajar 

merupakan salah satu faktor utama untuk kelancaran dan suksesnya 

pelaksanaan pengembangan model PKBM. Ketertarikan peserta didik 

tergambar pada keaktifan peserta didik pada saat pembelajaran yang terekam 
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pada saat observasi aktivitas peserta didik di lapangan pada saat pembelajaran. 

Peserta didik menyimak dan mengikuti segala intruksi dan bimbingan 

pendidik saat pembelajaran. Keseriusan menerima dilema moral, menganalisis 

dilema moral dan mengambil sikap tampak pada keaktifan peserta didik dalam 

segala aktivitas pembelajaran yang diberikan.  Dalam kegiatan pembelajaran 

PKBM peserta didik memiliki kemampuan mengenali dilema moral, membuat 

keputusan atas pilihan perilaku yang akan dilakukan tokoh utama atas dilema 

moral yang dihadirkan, mengungkapkan alasan logis dari suatu perilaku moral 

yang dilakukan, mengenal dan menerima berbagai pendapat mengenai alasan 

logis dari suatu perilaku, mengenal dan menerima berbagai pendapat 

mengenai alasan logis yang lebih tinggi dari tahapan moral dari suatu 

perilaku, dan melakukan evaluasi dan refleksi nilai-nilai moral yang diambil 

beserta alasannya dapat dilakukan dengan baik oleh peserta didik mulai dari 

PB1 sampai dengan PB6.   

4. Model PKBM dalam tematik terpadu efektif dalam meningkatkan tahap 

perkembangan kognitif moral peserta didik. Tahap perkembangan kognitif moral 

peserta didik hasil uji coba luas menunjukkan nilai rerata dan kecenderungan 

frekuensi nilai yang mucul mengalami peningkatan dari tahap III yaitu 

memperhatikan citra “anak baik”, atau orientasi “good-boy” dan “nice girl” ke 

tahap IV perkembangan kognitif moral peserta didik yaitu memperhatikan 

hukum dan peraturan. Perkembangan kognitif moral ditandai dengan perubahan 

penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah.  

 

B. Implikasi 

Implikasi penerapan model PKBM di sekolah dasar, antara lain: 

1. Pendidik harus kreatif dalam mencari dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran (buku siswa dan LKPD) yang berbasis aktivitas dilema moral. 

2. Pendidik harus kreatif dalam membangkitkan imajinasi dan berpikir kritis 

peserta didik sehingga peserta didik dapat memahami dilema moral yang 
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dihadirkan dan dapat mempertanggung jawabkan keputusan moral yang 

diambilnya. 

3. Dibutuhkan kompetensi Pendidik yang terampil dalam  

a. Memfasilitasi pertumbuhan, perkembangan, dan pilihan peserta didik 

sehingga memiliki rasa hormat dan percaya diri terhadap orang lain.  

b. Menciptakan pembelajaran dalam suasana etis dan bermoral. 

Keterampilan pendidik dalam memfasilitasi peserta didik untuk 

menemukan nilai kebajikan/moral utama dalam pembelajaran yang 

diperlukan peserta didik untuk bekal kehidupan nyata. 

c. Mengembangkan dan  merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran moral peserta didik.  

d. Menciptakan suasana penghargaan dan kasih (empati) berbasis nilai moral 

dalam proses pembelajaran. 

4. Kepala sekolah harus menciptakan suasana akademik yang mendukung 

terciptanya perkembangan kognitif moral peserta didik. Pendidikan moral 

bukan hanya dilakukan dengan cara instruktif, ceramah, nasihat, modeling, 

habituasi, bahkan hukuman edukatif. Akan tetapi juga harus menekankan pada 

perkembangan kognitif peserta didik sehingga mereka “tahu apa”, “tahu 

bagaimana” dan  “tahu mengapa” tentang moral.  

 

C. Rekomendasi 

1. Bagi Pengambil kebijakan Pendidikan Dasar. Kegagalan dalam pembetukan 

moral di sekolah dasar memiliki implikasi yang sangat besar dan kompleks 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apalagi masuknya 

nilai-nilai global yang tidak bersumber dari kearifan budaya bangsa merambah 

secara masif dalam ruang kesadaran dan imajinasi peserta didik. Oleh karena itu,  

a. Pelaksanaan pendidikan dasar harus ditekankan dan diperioritaskan pada 

penanaman nilai moral dibandingkan dengan pengajaran. Berdasarkan 

perspektif perkembangan kognitif moral, pembelajaran kognitif moral 

menjadi amat penting untuk dilaksanakan, terutama di pendidikan dasar.   
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b. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi semua pihak untuk secara aktif dan 

terus menerus melatih dan mengembangkan kemampuan peserta didik  dalam 

memahami penderitaan orang lain dan tidak berbuat jahat, mengendalikan 

dorongan dan menunda pemuasan, mendengarkan berbagai pihak sebelum 

memberikan penilaian, menerima dan menghargai perbedaan, bisa 

memahami pilihan yang tidak etis, dapat berempati, memperjuangkan 

keadilan, serta kemampuan untuk menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat 

terhadap orang lain. Kemampuan-kemampuan tersebut akan mengembangkan 

kognitif moral peserta didik sehingga memiliki karakter yang kuat dan 

menjadi warga negara yang baik.  

2. Bagi Praktisi Pendidikan. Penekanan pendidikan moral dan pengetahuan di 

sekolah harus diseimbangkan. Pengertian keseimbangan dimaksud lebih 

menekankan pada kebutuhan dan aspek perkembangan kognitif peserta didik. 

Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran yang  mempertimbangkan 

perkembangan kognitif moral peserta didik. Dengan melihat tahapan-tahapan 

perkembangan kognitif moral, bisa dilihat keseimbangan penekanan pendidikan 

moral dan pengetahuan.  Hal ini disadari oleh peneliti bahwa jika siswa hanya 

mendengarkan tentang nilai-nilai moral maka tidak memadai dan tidak 

terinternalisasi dengan baik ke dalam dirinya. Agar peserta didik benar-benar 

menginternalisasi nilai-nilai moral, mereka harus mengalami dalam berbagai 

tingkatan problema moral dan menjadikan nilai-nilai moral tersebut sebagai 

bagian dari dirinya. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran yang mengasah 

keterampilan-keterampilan kognitif moral agar peserta didik bisa menggunakaan 

nilai-nilai moral tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Peserta didik harus bisa 

mempertimbangkan efek-efek perilaku, pilihan-pilihan mereka, dan mampu 

mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang sadar lingkungan.  

3. Bagi Peneliti Lanjutan. Penelitian ini merupakan  titik awal dari upaya 

mengatasi permasalah-permasalah  penyimpangan moral yang banyak muncul 

pada peserta didik usia sekolah dasar. Dengan selesainya penelitian ini masih 

diperlukan penelitian lanjutan sebagai tindak lanjut dalam bentuk penelitian 
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pengembangan selanjutnya dalam skala yang lebih luas atau penekanan yang 

berbeda. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan dalam mengembangkan 

program-program pembelajaran moral yang menekankan proses kognitif (kognitif 

moral) dalam buku siswa untuk sekolah dasar dan buku panduan guru serta 

sumber-sumber belajar moral lainnya.  


