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Abstrak 

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan hasil analisis kelayakan 

pengembangan buku cerita anak berbasis teori perkembangan moral Kohlberg pada mata 

pelajaran PKn di sekolah dasar. Untuk tujuan tersebut, analisis data difokuskan pada 

kelayakan penerapan buku cerita anak pada uji coba pemakaian sesuai dengan tujuan 

penulisan. Subjek uji coba adalah siswa kelas II SDN Telang 1 Kecamatan Kamal. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran diperoleh hasil persentase 

sebesar 97,50% yakni dalam kriteria “sangat menarik”. Respon guru terhadap pengembangan 

buku cerita anak diperoleh persentase sebesar 97,00%, yakni memenuhi kriteria “sangat 

mudah” untuk diterapkan. Aktivitas belajar siswa diperoleh persentase sebesar 91,80%. Hal 

ini berarti sangat efektif digunakan pada pembelajaran PKn. Hasil penilaian sikap siswa 

setelah pembelajaran PKn berada pada kategori sikap “sangat baik”, yang artinya diperoleh 

peningkatan sikap siswa dari sebelum dan sesudah menggunakan buku cerita anak pada mata 

pelajaran PKn di sekolah dasar. 

 

Kata kunci : buku cerita anak, dilema moral, PKn 

 

Abstract 

The purpose of this article is to describe the feasibility of developing a children story 

based on Kohlberg theory of moral development in Civic Education in elementary school. For 

this purpose, data analysis focuses on the feasibility of applying children story book in the use 

trials in accordance with the purpose of writing. The subjects of the experiment were second 

grade students of SDN Telang 1 Kamal District. The result of the analysis showed that the 

student response to the learning resulted in a percentage of 97.50% in the criteria of "very 

interesting". The teacher's response to children story book development was obtained by 

97,00% percentage, which fulfilled the criteria "very easy" to be applied. Student learning 

activities obtained percentage of 91.80%. This means it is very effective to use in learning 

Civic Education. The result of students attitude evaluation after learning of Civic Education is 

in the "excellent" attitude category, which means that students attitude is improved from 

before and after using children story book on Civic Education subject in elementary school. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu fungsi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dibelajarkan 

pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai salah satu mata pelajaran pendidikan nilai 

dalam membentuk karakter siswa menjadi warga negara yang baik, cerdas, dan partisipatif. 

Fungsi ini dapat dilihat dari tujuan mata pelajaran PKn yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibanya untuk menjadi warga negara Indonsia yang cerdas, terampil, dan berkarakter 

yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2006:271). Sebagai mata 

pelajaran yang mengemban fungsi sebagai pendidikan nilai (value education), pembelajaran 

PKn di sekolah dasar (SD) diharapkan dapat mengembangkan kesadaran reflektif peserta 

didik melalui kegiatan penaran dan proses analisis nilai yang bersumber dari nilai-nilai dasar 

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.  

Dalam pembelajaran PKn, peserta didik perlu disajikan sejumlah nilai-nilai dasar 

(core values) yang mengacu pada kompetensi dasar (KD) mata pelajaran PKn yang 

dibelajarkan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran PKn guru dapat menggunakan pendekatan 

pembelajaran berbasis nilai yang dikembangkan melalui pendekatan penalaran moral kognitif 

(dilema moral) maupun penyelesaian konflik moral yang menawarkan isu-isu sosial yang 

aktual. Tujuan pendekatan pembelajaran berbasis nilai dalam PKn adalah untuk menanamkan 

sejumlah nilai-nilai kehidupan yang diharapkan dapat membantu peserta didik dalam 

menentukan sikap sesuai dengan norma-norma yang luhur, baik dalam kehidupan sebagai 

pribadi, anggota masyarakat, maupun sebagai anggota dari komunitas bangsa dan negara. 

Permasalahan yang umumnya sering dihadapi dalam pembelajaran PKn berkaitan 

dengan penanaman nilai-nilai dalam pembelajaran adalah masih adanya guru yang sulit untuk 

melepaskan diri dari pendekatan ekspositori, seperti penggunaan metode ceramah dalam 

pembelajaran PKn. Pendekatan ekspositori artinya pendekatan pembelajaran yang berpusat 

pada guru sebagai sumber informasi yang memberikan informasi kepada siswa (Mujtahidin, 

2017:19). Dalam implementasinya pendekatan ini memang sangat mudah dan praktis untuk 

diterapkan. Namun biasanya bahan ajar PKn dengan pendekatan ekspositori pada umumnya 

lebih banyak bersifat verbal dan hafalan serta lebih menekankan pada upaya transfer of 

knowledge, sedangkan upaya transfer of value menjadi sangat lemah bahkan terkadang tidak 

ada sama sekali. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi guru bahwa proses transfer of 

value hanya sebagai dampak pengiring saja dalam pembelajaran. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan sebuah upaya pengembangan buku 
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cerita anak dengan menggunakan pendekatan dilema moral berdasarkan teori perkembangan 

moral Kohlberg yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKn di SD. Tujuannya adalah 

untuk menstimulasi upaya transfer of value melalui proses analisis dan internalisasi nilai-nilai 

dalam diri peserta didik melalui pendekatan cerita dilema moral.  

Buku cerita anak menyampaikan cerita dan teks yang saling berkaitan. Gambar 

digunakan untuk memperkaya teks, mengkonkretkan karakter dan alur secara naratif serta 

digunakan sebagai daya tangkap dan imajinasi anak terhadap narasi teks yang masih terbatas. 

Buku cerita bergambar adalah buku bacaan cerita yang menampilkan teks narasi secara verbal 

dan disertai gambar (Nurgiyantoro, 2005:152). Buku bergambar akan membuat anak lebih 

memahami hubungan cerita dan gambar, juga menanamkan kesadaran pada diri anak akan 

pentingnya aktifitas membaca untuk memperoleh informasi dan pembentukan karakter. 

Pengembangan buku cerita anak dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa 

permasalahan pada studi pendahuluan yang dilakukan di SDN Telang I Kecamatan Kamal, 

Bangkalan-Madura seperti permasalahan mengenai karakter yang dialami oleh siswa kelas II 

khususnya sikap jujur, seperti masih suka berkata bohong, tidak mau mengakui kesalahan diri 

sendiri, suka mencontek, dan adanya beberapa siswa yang masih suka mengambil hak milik 

orang lain, dan suka ingkar janji. Guru merasakan adanya hambatan ketika melaksanakan 

pembelajaran PKn dengan pendekatan pembelajaran nilai yang disebabkan keterbatasan buku 

ajar. Guru berharap solusi untuk penanaman karakter yang mampu membuat siswa memiliki 

penalaran moral yang baik terhadap suatu sikap dan aturan (Hartini, 2017:6). 

Penanaman nilai moral atau karakter pada peserta didik dalam pembelajaran PKn 

dapat dikembangkan dalam beragam cara dan metode. Mengacu pada pandangan teori 

perkembangan moral Kohlberg, dilema moral dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat 

penalaran moral anak, dan dilakukan setahap demi setahap. Peserta didik dapat melangkah 

dari satu tahap ke tahap berikutnya yakni dengan berinteraksi dengan orang lain yang 

penalarannya berada satu atau paling tinggi dua tahap di atas mereka (Kohlberg, 1995; Slavin, 

2008:74). Dalam hal ini guru dapat membantu peserta didik melangkah dalam penalaran 

moral dengan memasukkan pembahasan keadilan dan masalah-masalah dalam pembelajaran, 

khususnya untuk menanggapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kelas melalui buku 

cerita anak berbasis dilema moral. 

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan hasil analisis kelayakan 

pengembangan buku cerita anak berbasis teori perkembangan moral Kohlberg pada mata 

pelajaran PKn di sekolah dasar. 
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METODE PENELITIAN 

Secara keseluruhan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian dan pengembangan mengacu pada langkah-langkah model pengembangan Borg 

and Gall (2007) dengan melakukan beberapa modifikasi seperlunya sesuai dengan kebutuhan 

dan tujuan pengembangan. Langkah-langkah pengembangan terdiri dari 10 tahap yaitu: (1) 

identifikasi masalah, (2) pengumpulan informasi, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) 

perbaikan desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi 

produk tahap akhir, dan (10) produksi massal.  

Subjek uji coba produk dilakukan pada 6 orang siswa, yang terdiri dari 2 orang siswa 

dari kelas I dengan kemampuan tinggi dan kurang, 2 orang siswa dari Kelas II dengan 

kemampuan tinggi dan kurang, dan 2 orang siswa kelas III dengan  kemampuan tinggi dan 

kurang. Alasan pemilihan subyek uji coba melibatkan kelas I, dan III karena siswa kelas  

tersebur dianggap masih memiliki tingkat pemikiran yang setara dengan Kelas II dan untuk 

meminimalisir jumlah siswa yang digunakan untuk uji pemakaian dilakukan pada 21 orang 

siswa Kelas II SDN Telang 1 Kecamatan Kamal dengan karakteristik yang berbeda-beda, dan 

tingkat kemampuan berpikir yang berbeda-beda yakni tinggi, sedang, dan rendah.  

Pengumpulan data penelitian disesuaikan dengan data yang diperlukan dan jenis 

instrumen yang digunakan, yakni: (1) wawancara dengan guru berkaitan dengan kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung di kelas, masalah pembelajaran PKn, metode pembelajaran 

dan media yang biasa digunakan guru, ada tidaknya buku cerita; (2) Angket kebutuhan siswa, 

angket validasi materi pada buku cerita anak berbasis dilema moral, angket respon siswa 

terhadap buku cerita anak, dan angket tanggapan guru terhadap buku cerita anak yang 

dikembangkan; (3) lembar observasi aktivitas siswa saat pembelajaran PKn berlangsung 

dengan menggunakan buku cerita anak yang dikembangkan; dan (4) dokumentasi. 

Secara khusus, analisis data pada artikel ini difokuskan pada kelayakan penerapan 

buku cerita anak pada uji coba pemakaian sesuai dengan tujuan penulisan. Untuk memperoleh 

penjelasan yang memadai terkait kelayakan penerapan buku cerita anak hasil pengembangan 

dilakukan analisis terhadap data-data empiris yang diperoleh dalam penelitian pengembangan 

buku cerita anak berdasarkan teori perkembangan moral Kohlberg. Dalam hal ini analisis 

kelayakan penerapan buku cerita anak didasarkan pada data-data penelitian yakni (1) respon 

siswa terhadap pembelajaran untuk mengetahui kemenarikan buku cerita anak, (2) respon 

(tanggapan) guru terhadap penggunaan bahan ajar cerita anak untuk mengetahui keterterapan 

buku cerita anak, (3) aktivitas belajar siswa dan hasil penilaian sikap siswa dalam 
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pembelajaran PKn untuk mengetahui efektivitas buku cerita anak hasil pengembangan. Hasil 

uji coba pemakaian dianalisis sesuai dengan kriteria penilaian yang telah disusun sehingga 

dapat menghasilkan produk akhir buku cerita anak berdasarkan teori perkembangan moral 

Kohlberg yang siap digunakan dalam pada mata pelajaran PKn di sekolah dasar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum analisis kelayakan penerapan dilakukan, berdasarkan hasil validasi oleh tiga 

ahli (ahli materi, desain, dan bahasa) terhadap pengembangan buku cerita anak diperoleh hasil 

persentase berikut. 

 

 

Gambar 1. Kelayakan pengembangan buku cerita anak berdasarkan validasi ahli 

 

Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa hasil validasi ahli materi terhadap buku 

cerita anak sebesar 92% (kriteria “sangat layak”), yang berarti buku cerita anak sangat layak 

dari segi materi. Persentase hasil validasi ahli desain sebesar 90% (kriteria “sangat layak”), 

yang berarti buku cerita anak sangat layak dari segi desain dan dapat digunakan dalam 

pembelajaran PKn. Sedangkan hasil validasi ahli bahasa diperoleh persentase sebesar 84% 

(kriteria “sangat layak”), yang berarti buku cerita anak sangat layak dari segi bahasa dan dapat 

digunakan dalam pembelajaran PKn. Oleh karena itu, pada tahap selanjutnya, dilakukan uji 

coba produk hasil pengembangan dengan melakukan uji coba pada 6 orang siswa (2 orang 

dari kelas I, 2 orang dari kelas II, 2 orang dari kelas III). Pemilihan subjek uji coba yang 

berbeda kelas didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa pada tingkatan kelas tersebut 

dianggap memiliki kemampuan yang setara dan untuk meminimalisir jumlah subjek uji coba 

pemakaian di kelas II karena jumlah siswa seluruhnya 23 siswa. Pada uji coba produk terdapat 

dua instrumen yang digunakan yakni instrumen lembar observasi keterbacaan terhadap buku 

cerita anak dan instrumen angket respon siswa. 
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Uji coba pemakaian dilakukan dengan melibatkan 21 siswa kelas II dengan rincian 

15 orang siswa laki-laki dan 6 orang siswa perempuan. Langkah-langkah pembelajaran 

dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis 

dilema moral. Kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3 kegiatan yakni eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi. Kegiatan eksplorasi dilakukan dengan bernyanyi tentang kejujuran, apersepsi, 

dan menggali pengetahuan siswa tentang sikap jujur dalam kehidupan sehari hari selama 

kurang lebih 10 menit. Kegiatan elaborasi dilaksanakan dengan diskusi dilema moral dan 

membaca buku cerita anak berbasis dilema moral, serta presentasi hasil diskusi selama kurang 

lebih 40 menit. Kemudian, kegiatan konfirmasi berisi kegiatan penguatan, pemberian soal 

dilema moral dan angket respon siswa. 

 

Hasil Analisis Respon Siswa 

Analisis respon siswa bertujuan untuk mengetahui kemenarikan produk buku cerita 

anak hasil pengembangan melalui angket respon siswa yang diberikan pada akhir 

pembelajaran. 

Tabel 1. Aspek pengukuran respon siswa 

No Aspek yang diukur Jumlah Butir 

1.  Ketertarikan terhadap buku cerita anak 5 

2.  Keterkinian buku cerita anak 3 

3.  Minat terhadap pembelajaran PKn dengan 

menggunakan buku cerita anak berbasis 

dilema moral 

2 

Jumlah 10 

 

Produk buku cerita anak dinyatakan menarik apabila respon siswa terhadap produk 

tersebut berada pada kategori minimal “baik”. Pada pengembangan buku cerita anak, angket 

respon siswa diberikan kepada dua subjek uji coba yakni subjek uji coba produk yang 

berjumlah 6 orang siswa dan subjek uji coba pemakaian berjumlah 21 orang siswa. 

 

 

Gambar 2. Respon siswa pada uji coba produk dan uji coba pemakaian 
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Hasil angket respon siswa pada uji coba produk diperoleh hasil persentase sebesar 

95% yakni dalam kriteria “sangat menarik”. Sedangkan hasil angket respon siswa pada uji 

coba pemakaian diperoleh hasil persentase sebesar 97,50% yakni dalam kriteria “sangat 

menarik”. Berdasarkan hasil persentase angket respon siswa tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa produk buku cerita anak sangat menarik bagi siswa. Hasil ini karena melalaui 

pembelajaran PKn dengan menggunakan buku cerita anak berbasis teori perkembangan moral 

Kholberg peserta didik didorong untuk membiasakan berpikir aktif tentang seputar masalah-

masalah moral yang hadir di sekeliling mereka. Peserta didik dilatih untuk belajar dalam 

membuat keputusan-keputusan moral yang diharapkan dapat melatih mereka untuk 

bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya. Hal ini senada dengan pendapat 

Budiningsih (2008:28) bahwa dilema moral bertujuan untuk mengembangkan daya pikir 

moral peserta didik secara wajar sehingga tingkat pertimbangan moralnya dapat meningkat 

sesuai dengan tahap perkembangan moralnya.  

 

Hasil Analisis Respon Guru 

Analisis respon (tanggapan) guru bertujuan untuk mengetahui keterterapan 

pembelajaran PKn menggunakan buku cerita anak yang diberikan kepada guru kelas yang 

ikut serta mengamati proses pelaksanaan pembelajaran. Angket respon guru terdiri dari 10 

(sepuluh) butir pernyataan.  

 

Tabel 2. Aspek pengukuran respon (tanggapan) guru 

No Aspek yang diukur Indikator Jumlah Butir 

1.  Daya tarik buku cerita anak Buku cerita anak dapat mengimbangi daya 

tarik siswa terhadap pembelajaran PKn 

1 

2.  Kesederhanaan proses 

pengembangan 

Proses pengembangan buku cerita anak 

sederhana 

1 

3.  Kemudahan Penggunaan Kemudahan penggunaan buku cerita anak oleh 

guru PKn 

1 

Penggunaan buku cerita anak membantu 

pelaksanaan pembelajaran PKn 

1 

4.  Kebermanfaatan Kegiatan yang dirancang dalam buku cerita 

anak dapat memudahkan siswa menerima 

materi khususnya pada ranah civic disposition 

1 

Dapat meningkatkan civic disposition pada 

siswa 

1 

Buku cerita anak mampu menumbuhkan 

penalaran moral siswa 

1 

Membantu guru menginternalisasi civic 

disposition pada siswa secara efektif 

1 

5.  Memenuhi kebutuhan 

 

Buku cerita anak dapat memenuhi kebutuhan 

peningkatan civic disposition siswa 

1 
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6.  Kesesuaian Buku cerita anak yang dikembangkan sesuai 

materi 

1 

Jumlah 10 

 

Berdasarkan data hasil angket respon guru diperoleh persentase sebesar 97,00%. Hal 

ini berarti pengembangan buku cerita anak berbasis teori perkembangan moral Kohlberg 

memenuhi kriteria “sangat mudah” untuk diterapkan. Menurut guru buku cerita anak yang 

dikembangkan sudah baik dan guru juga tertarik (antusias) untuk menerapkannya pada 

pembelajaran PKn. Tujuan pendidikan moral adalah merangsang perkembangan tingkat 

pertimbangan moral peserta didik. Artinya, kematangan pertimbangan moral jangan diukur 

dengan standar regional, tetapi hendaknya diukur dengan pertimbangan moral yang benar-

benar menjunjung nilai kemanusiaan yang bersifat universal, berlandaskan prinsip keadilan, 

persamaan, dan saling terima (Kohlberg, 1995). Pendidikan moral dengan menggunakan 

diskusi dilema moral mengacu pada tujuan mengembangkan pemahaman kepada individu 

cara berpikir moral untuk kehidupan dan disposisi hidup dari cara moral (Sjarkawi, 2008:49). 

Oleh karena itu guru sebaiknya tidak memaksa siswa kepada “cara berpikir moral inilah yang 

benar” dan “cara berpikir moral yang lain adalah salah”, sebab cara-cara seperti ini dapat 

membuat peserta didik akan menerima secara terpaksa (tidak jujur atau berpura-pura setuju). 

 

Hasil Analisis Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas siswa diamati melalui lembar observasi aktivitas belajar siswa yang diamati 

oleh 3 orang observer yang bertugas untuk mengamati aktivitas siswa selama pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung. Hasil penilaian aktivitas siswa ini digunakan untuk mengetahui 

tingkat keefektivan pengembangan buku cerita anak pada mata pelajaran PKn kelas II SD. 

 

Tabel 3. Aspek pengamatan pada observasi aktivitas belajar siswa 

No Aspek yang diamati Jumlah Butir 

1.  Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 2 

2.  Keaktifan siswa dalam bertanya dan bertanya 3 

3.  Kemudahan siswa dalam memahami materi 1 

4.  Kemampuan siswa dalam berdiskusi dan memberikan solusi dari 

permasalahan yang diberikan 

2 

5.  Motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran PKn menggunakan 

buku cerita anak berbasis dilema moral 

2 

Jumlah 10 
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Gambar 3. Hasil observasi aktivitas belajar siswa 

 

Hasil observasi aktivitas belajar siswa diperoleh persentase sebesar 91,80%. Hal ini 

berarti sangat efektif digunakan pada pembelajaran PKn kelas II khususnya materi perilaku 

jujur dalam kehidupan sehari-hari. Hasil tersebut telah menunjukkan bahwa pembelajaran 

PKn di SD dengan menggunakan buku cerita anak dapat melatihkan siswa untuk 

menyampaikan pandangan sikapnya yang disertai dengan alasan-alasan yang dikemukakan 

pada saat terjadi dialog di dalam kelas. Hal ini akan meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran PKn dengan menggunakan dilema moral peserta 

didik didorong untuk mendiskusikan rasionalisasi atau alasan-alasan terhadap nilai yang 

dipilih kaitannya dengan masalah moral.  

Dengan dilema moral peserta didik didorong untuk berani menentukan posisi apa 

yang seharusnya dipilih dan dilakukan oleh orang yang terlibat serta alasan-alasan apa saja 

yang mendasari pemilihan pertimbangan tersebut. Melalui pendekatan dilema moral guru 

dapat mengembangkan tahapan moral peserta didik dari yang semula berada pada tahap pra-

konvensional menjadi konvensional dan pada akhirnya mampu mencapai tingkat moralitas 

pasca-konvensional (Kohlberg, 1995:80; Ellis, 2009:138). 

 

Hasil Analisis Penilaian Sikap Siswa 

Penilaian sikap siswa bertujuan untuk mengetahui keefektivan pengembangan buku 

cerita anak berbasis teori perkembangan moral Kohlberg pada mata pelajaran PKn SD, yang 

diberikan kepada 21 orang siswa pada uji coba pemakaian. Pengukuran sikap siswa dilakukan 

dengan memberikan tes skala sikap yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir pernyataan sebelum 

pembelajaran (pretest) dan 10 (sepuluh) butir pernyataan setelah pembelajaran PKn dengan 

menggunakan buku cerita anak hasil pengembangan.  

Penelitian ini memfokuskan subjek penelitian pada siswa kelas II SD yang berada 

pada rentang usia 6-12. Dalam teori Kohlberg pada usia ini anak berada pada orientasi “Anak 
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Manis” yang memiliki ciri-ciri bahwa anak memiliki kemampuan penalaran moral yang dapat 

menjadikan nilai, moral, dan norma akan mempribadi pada diri siswa. Jadi penanaman nilai 

dan moral pada anak dapat dilakukan melalui pendekatan dilema moral dalam pembelajaran 

PKn di SD. 

 

Gambar 4. Hasil analisis tes sikap siswa 

 

Hasil analisis tes sikap diketahui bahwa sebelum pembelajaran siswa yang berada 

pada kategori sikap “sangat baik” sebanyak 2 orang, siswa yang berada pada kategori sikap 

“baik”  sebanyak 13 orang, siswa yang berada pada kategori sikap “kurang” sebanyak 6 orang 

siswa, dan tidak ada siswa yang berada pada kategori sikap “sangat kurang”. Sedangkan untuk 

hasil penilaian sikap siswa setelah pembelajaran PKn dengan menggunakan buku cerita anak 

(posttest) diperoleh data yakni siswa yang berada pada kategori sikap “sangat baik” sebanyak 

19 (sembilan belas) orang (90,47%), siswa berada pada kategori “baik” sebanyak 2 (dua) 

orang (9,52%), dan tidak ada siswa yang berada pada kategori sikap “kurang” dan “sangat 

kurang” yang berarti tidak ada siswa yang berada pada kategori sikap yang “rendah”. Jadi 

diperoleh peningkatan sikap siswa dari sebelum dan sesudah pembelajaran PKn menggunakan 

buku cerita anak. 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan sikap siswa pada 

mata pelajaran PKn dengan menggunakan buku cerita anak. Hal ini karena melalui 

pembelajaran berbasis dilema moral anak diarahkan dan didorong untuk mendiskusikan 

alasan-alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam menghadapi suatu masalah moral. 

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Faizah (2009:7) yang menunjukkan bahwa hasil 

belajar pendidikan nilai dan moral (kejujuran, kesabaran, dan ketaatan beribadah) peserta 

didik yang diberikan pembelajaran dengan menggunakan cerita anak lebih tinggi 

dibandingkan dengan peserta didik pada kelompok yang diberikan pembelajaran tanpa 
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menggunakan cerita anak. Superka (dalam Adisusilo, 2012:135) menjelaskan bahwa dilema 

moral dapat membantu peserta didik dalam membuat pertimbangan moral yang lebih 

kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi, mendorong peserta didik untuk  

mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah 

moral. 

 

KESIMPULAN  

Hasil analisis respon siswa terhadap pembelajaran PKn diperoleh persentase sebesar 

97,50% yakni dalam kriteria “sangat menarik”. Persentase angket respon siswa tersebut dapat 

disimpulkan bahwa produk buku cerita anak berbasis teori perkembangan moral Kohlberg 

sangat menarik bagi siswa. Respon guru terhadap pengembangan buku cerita anak diperoleh 

persentase sebesar 97,00% yakni memenuhi kriteria “sangat mudah” untuk diterapkan. 

Aktivitas belajar siswa diperoleh persentase sebesar 91,80%. Hal ini berarti sangat efektif 

digunakan pada pembelajaran PKn kelas II khususnya materi perilaku jujur dalam kehidupan 

sehari-hari. Hasil penilaian sikap siswa setelah pembelajaran PKn berada pada kategori sikap 

“sangat baik” yakni sebanyak 19 dari 21 orang, berada pada kategori “baik” sebanyak 2 

orang dan tidak ada siswa yang berada pada kategori sikap “kurang” dan “sangat kurang”, 

yang berarti tidak ada siswa yang berada pada kategori sikap yang “rendah”.  

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa kelayakan 

pengembangan buku cerita anak berbasis teori perkembangan moral Kohlberg pada mata 

pelajaran PKn SD sangat menarik bagi siswa, memenuhi kriteria sangat mudah untuk 

diterapkan, sangat efektif digunakan, dan hasil penilaian sikap siswa setelah pembelajaran 

PKn berada pada kategori sikap “Sangat baik”. Jadi diperoleh peningkatan sikap siswa dari 

sebelum dan sesudah pembelajaran PKn menggunakan buku cerita anak berbasis teori 

perkembangan moral Kohlberg. 
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