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 KATA PENGANTAR  

 

 Buku Panduan Guru: Pembelajaran Moral di 

Sekolah Dasar, merupakan buku panduan untuk 

mengajarkan nilai-nilai moral di sekolah.  Pada 

kurikulum 2006 (KTSP) pendidikan moral tidak lagi 

bersifat eksplisit, tetapi bersifat implisit yang 

tersebar di berbagai mata pelajaran seperti 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS), dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA), atau menjadi wacana dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia.   

 Walaupun tidak dimunculkan secara eksplisit, 

tetapi pendidikan moral tetap penting diberikan pada 

anak-anak, terutama usia sekolah dasar.  Oleh karena 

itu, seyogyanya guru kelas di sekolah dasar 

menyediakan jam pelajaran moral secara khusus, 

baik dengan waktu khusus atau pun dalam 

perencanaan pembelajaran yang terintegrasi dengan 

berbagai mata pelajaran. 

 Pembelajaran moral pun sebaiknya tidak lagi 

bersifat doktrin, yang mana siswa diharuskan 

menghapal serangkaian nilai moral baik dan buruk.  

Tetapi  seyogyanya memberikan  kebebasan kognitif 



iv 

pada anak untuk berpikir, merenung, dan menarik 

nilai baik dan buruk tersebut melalui bacaan-bacaan 

yang siswa baca atau permasalahan-permasalahan 

yang diberikan pada siswa. 

 Buku Kumpulan Cerita Moral yang disajikan 

pada siswa, dapat menjadi bahan bagi guru untuk 

membelajarkan moral.  Dan buku panduan ini akan 

memandu para guru dalam membelajarkan moral 

pada anak bukan dengan pendekatan doktrin tetapi 

dengan pendekatan pemecahan masalah (problem 

solving).  Semoga buku ini bermafaat bagi guru dan 

dapat dimanfaatkan oleh guru, demi kemajuan 

pendidikan Indonesia. 

 

Serpong, Oktober 2008 

IEPF 2008 
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1 Mengapa nilai moral harus 

diajarkan pada anak? 

 

Salah satu aspek penting atau ciri suatu 

masyarakat beradab adalah memiliki nilai-nilai 

moral. Memiliki di sini tentu saja mempunyai arti 

menjaga dan menerapkan nilai-nilai moral itu 

dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak, mungkin 

masyarakat tersebut bukan bagian dari peradaban. 

Mereka masih tertinggal pada jaman primitif. 

Nilai-nilai moral diturunkan, disebarkan atau 

diajarkan melalui aktifitas pendidikan. Nilai-nilai 

ini dapat dipelajari secara non-formal dalam 

keluarga sebagai unit pendidikan terkecil, 

masyarakat sekitar, dan secara formal di sekolah. 

Pendidikan moral di sekolah pada kurikulum 

Indonesia adalah bagian dari budi pekerti. Budi 

pekerti dan moral pernah secara eksplisit 

diberikan dalam bentuk mata pelajaran. Misalnya 

dengan nama mata pelajaran didikan budi pekerti 

(kurikulum 1947), pengembangan moral 

(kurikulum 1964), Pendidikan Moral Pancasila 

(kurikulum 1975, 1984, 1994). Secara implisit 

pendidikan moral dan budi pekerti ini 
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diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran, 

terutama mata pelajaran Agama dan Pendidikan 

Kewarganegaraan (kurikulum 1968, 2004/2006). 

Apakah pendidikan moral atau budi pekerti 

itu perlu ditampilkan secara eksplisit atau implisit 

terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya? Kita 

tidak perlu memperdebatkan mana yang lebih baik, 

apakah eksplisit atau implisit. Karena pengajaran 

moral atau budi pekerti perlu diberikan. Apalagi 

pada saat krisis moral seperti sekarang ini, di mana 

kita lihat krisis kejujuran terjadi pada sebagian 

besar masyarakat Indonesia. Indikator 

ketidakjujuran ini adalah tingginya angka korupsi 

di Indonesia. Menurut Lembaga Transparansi 

Internasional, Indonesia termasuk kelompok 

nomor lima besar Negara terkorup di dunia. 

Adapun menurut data dari Lembaga Political 

Economic Crisis Moneter Propensity yang berbasis 

di Hongkong, Indonesia termasuk Negara terkorup 

nomor dua setelah Fhilipina se-Asia. 

Pada masa anak-anak pengajaran moral atau 

budi pekerti sangat penting diberikan. Menurut Ki 

Hajar Dewantara, pengajaran moral atau budi 

pekerti diperlukan untuk menyokong 

perkembangan hidup anak-anak, lahir dan batin, 



Pembelajaran Moral di Sekolah Dasar 

 

Yanti Herlanti, Nobira Shinji, Fadilah Hasim 

dari sifat kodratnya menuju kearah peradaban 

dalam sifat umumnya. Pendidikan moral dan budi 

pekerti menganjurkan anak-anak untuk hormat 

pada ibu bapak dan orang tua lainnya, menolong 

teman yang perlu ditolong, dan lain-lain. Adapun 

dalam konteks kini di mana pembelajaran 

mempunyai paradigma konstruktivisme, tujuan 

pendidikan moral lebih diperkaya yaitu selain 

memperkaya mental anak didik dengan moral, juga 

meningkatkan kemampuan dalam mengambil 

keputusan berdasarkan moral, meningkatkan 

keinginan dan tingkah laku yang memiliki 

nilai-nilai moral. 
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2 
Nilai moral apa yang harus 

diajarkan pada anak-anak? 

 

Secara sederhana, Ki Hajar Dewantara 

menyatakan yang harus diajarkan adalah 

tertib-damai, bagi diri sendiri dan masyarakatnya 

anak-anak. Pengajarannya diberikan secara 

“spontaneous” dan “occasional” dengan 

menggunakan berbagai sumber. Ki Hajar 

Dewantara menyatakan, bahwa segala cerita baik 

dongeng, mitos, legenda, lakon-lakon dalam 

perwayangan, babad, sejarah, cerita-cerita buatan 

sastrawan dan dalam kitab suci adalah sumber 

yang memberikan keinsyafan dan kesadaran 

tentang apa yang baik dan buruk dalam hidup ini.  

Apabila kita mengkaji kurikulum 2006 

(KTSP), kita akan mendapatkan lima nilai moral 

pancasila yang secara konsisten harus diajarkan 

pada siswa. Walaupun kelimanya tersebar secara 

implisit terintegrasi pada berbagai mata pelajaran.  

Dari hasil kajian kurikulum SD 2006 untuk 

mata pelajaran PPKN, IPA, dan IPS, nilai-nilai moral 

yang ada dalam filosofi pancasila yang harus 

diintegrasikan oleh guru dalam mata pelajaran 
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tersebut adalah:  

• Nilai moral ketuhanan yang maha esa: 

Keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keberadaan, 

keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya; 

Kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan 

Tuhan; Kesadaran untuk berperanserta 

dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam. 

• Nilai moral kemanusiaan: hidup rukun, 

saling berbagi dan tolong menolong,  

• Nilai persatuan bangsa: sikap cinta 

lingkungan, disiplin, berani bersaing tetapi 

menampilkan sikap mau menerima 

kekalahan. 

• Nilai demokrasi: bermusyawarah; 

menghargai suara terbanyak (mayoritas) 

• Nilai keadilan sosial: jujur, senang bekerja 

dalam kehidupan sehari‐hari,  memiliki rasa 

ingin tahu, berani menghadapi dan 

memecahkan masalah. 
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3 
Bagaimana mengorganisasikan 

pembelajaran moral di kelas? 

 

Bagi guru sekolah dasar, lebih mudah 

membelajarkan nilai moral baik disajikan 

tersendiri dengan memberi porsi waktu khusus, 

maupun mengintegrasikannya dengan 

pembelajaran seperti tuntutan kurikulum. Karena 

guru sekolah dasar bersifat guru kelas, artinya 

semua mata pelajaran (kecuali agama, olah raga, 

dan bahasa asing) diajarkan oleh seorang guru. 

Sifat guru kelas atau guru borongan ini memberi 

peluang besar untuk lebih intensif memberikan 

pendidikan moral pada anak.  

Hanya saja bukan hal yang mudah 

mengorganisasikan pengintegrasian nilai moral 

dalam pembelajaran di kelas. Walaupun Ki Hajar 

Dewantara menekankan pembelajaran moral 

bersifat “spontaneous” dan “occasional”, yang 

artinya guru bertindak/membelajarkan nilai moral 

sesuai situasi dan kondisi anak, tetapi 

pelaksanaannya tetap saja tidak mudah.  

Beberapa teknik di bawah ini, yang dirangkum dari 

penerapan pendidikan moral di Jepang dapat 
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membantu para guru dalam mengorganisasikan 

pembelajaran moral di kelas. 

 

Pelaksanaan Pembelajaran Moral  

 

Pembelajaran moral harus terkait erat 

dengan orientasi pendidikan moral yang dilakukan 

sekolah secara keseluruhan. Peranan pembelajaran 

moral di sekolah adalah untuk mengefektifkan, 

mendalami dan mengintegrasikan orientasi 

pendidikan moral. Pelaksanaan pembelajaran 

moral harus dilaksanakan melalui 

pengajaran/bimbingan yang berencana dan 

berkembang. Bimbingan harus memperhatikan 

kondisi anak didik dan kurikulum. Nilai moral apa 

yang ingin terapkan, cara hidup anak didik seperti 

apa yang diharapkan sangat penting didefinisikan. 

 

1. TEMA 

Setiap pembelajaran moral memiliki satu 

tema/pokok pembicaraan untuk disampaikan. 

Tema ini merupakan ringkasan bimbingan yang 

mengungkapkan target apa yang ingin dicapai dan 

bahan-bahan apa saja yang digunakan. Tema ini 

mempunyai nama yang dapat saja berupa 
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ungkapan ringkas isi bimbingan atau nilai moral 

yang ingin disampaikan pada jam pelajaran itu. 

 

2. STRUKTUR PROSEDUR BIMBINGAN 

Pada dasarnya prosedur bimbingan/ 

pengajaran pada pembelajaran moral dapat 

dilakukan dengan struktur seperti terlihat pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Struktur prosedur bimbingan pada jam 

pelajaran moral 

 

Tahap Isi 

P
e

rk
e

n
a

la
n

 

(P
e

n
d

a
h

u
lu

a
n

) 

Mengarahkan pembicaraan ke suatu nilai 

moral yang menjadi target (yang ingin 

disampaikan pada jam itu). 

- Usaha harus dilakukan untuk menarik 

perhatian anak didik pada pokok 

pembicaraan pada jam pelajaran 

tersebut, seperti membuat bahan yang 

menarik, bercerita mengenai 

pengalaman diri sendiri atau orang 

lain, membangun suasana yang 

kondusif dan lain-lain. 
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Tahap Isi 

P
e

n
g

e
m

b
a

n
g

a
n

 

B
a

b
a

k
 p

e
rt

a
m

a
 

Membuat anak didik mengerti nilai moral 

yang menjadi target. 

� Memikirkan bersama menggunakan 

bahan yang sama. 

� Membaca bahan, membuat mini drama, 

diskusi, presentasi atau menulis 

ide/gagasan 

B
a

b
a

k
 K

e
d

u
a

 

Membuat anak didik menyadari nilai 

moral yang menjadi target. 

� Tanpa melihat bahan, biarkan 

anak-anak didik mencoba melihat 

kembali bagaimana dirinya selama ini 

lalu biarkan mereka 

membandingkannya dengan nilai moral 

yang dimengerti pada babak pertama 

tadi. Biarkan anak didik menyadari 

nilai moral tersebut secara 

subjektif/personal 

� (babak ini dapat dilakukan dengan 

aktifitas menuliskan pengalaman baik 

pribadi maupun orang lain).  
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Tahap Isi 
P

e
n

u
tu

p
a

n
 

Merapihkan dan meringkas nilai moral 

yang menjadi target. 

� Biarkan anak didik memahami 

nilai moral tersebut secara 

subjektif, berikan dorongan untuk 

mengamalkannya dalam 

kehidupan nyata. 

� Guru/pembimbing dapat 

menerangkan dengan mengangkat 

cerita pengalaman, karangan anak 

didik, surat, puisi, pribahasa, 

artikel surat kabar, berita televisi 

dan lain-lain. 

Prosedur bimbingan di atas merupakan 

prosedur umum, improvisasi/kreatifitas guru/ 

pembimbing sangat penting dalam 

menyesuaikannya dengan tingkatan/umur anak 

didik. 

  



Pembelajaran Moral di Sekolah Dasar 

 

Yanti Herlanti, Nobira Shinji, Fadilah Hasim 

3. BAHAN 

 

3.1 Pemilihan Bahan 

Agar anak didik memahami dan menyadari 

nilai moral yang menjadi target, bahan-bahan 

sebaiknya dipilih yang mudah dibaca, kalau perlu 

gunakan juga bahan-bahan audio visual yang lebih 

menarik perhatian anak-anak. Pencapaian target 

sangat dipengaruhi oleh bahan. Bahan-bahan 

dengan kriteria di bawah ini dapat dijadikan 

sebagai dasar pemilihan. 

� Bahan-bahan yang sesuai dengan semangat/ 

jiwa kehormatan/harga diri manusia. 

� Bahan-bahan yang dapat menjadi lentera hati. 

� Bahan-bahan yang sesuai dengan hobbi, 

ketertarikan dan perkembangan anak didik. 

� Bahan yang dapat membuat anak didik 

mengeluarkan ide/gagasan/pemikiran yang 

variatif dan membuat mereka berfikir secara 

lebih dalam. 

� Bahan-bahan yang tidak condong ke suatu 

nilai (agama, ideologi, kesukuan) tertentu. 

� Bahan-bahan yang optimal diberikan sesuai 

bentuknya apakah itu berbentuk bacaan atau 

audio visual. 
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� Bahan-bahan dengan volume yang dapat 

disampaikan selama jam pelajaran tersebut.    

 

3.2 Analisis Bahan 

Analisis bahan dilakukan setelah pemilihan 

bahan. Bagian mana dari bahan, seperti apa 

disampaikannya, hal apa sampai tahap mana 

dengan urutan yang bagaimana harus dikaji 

sehingga dapat membuat anak didik “merasakan, 

memikirkan, memahami dan menyadari” nilai 

moral yang menjadi target. 

Apabila bimbingan dilakukan dengan cara 

anak didik membacakan bahan-bahannya, 

guru/pembimbing perlu membimbing anak didik 

cara membacanya sehingga dia memahami betul 

hubungan kejadian, letak permasalahan yand ada 

dalam cerita, perasaan dan pikiran orang-orang 

yang muncul dalam cerita, dan konflik nilai-nilai di 

antara mereka. Untuk itu, guru/pembimbing 

sebelumnya harus membaca dan memahami betul 

jalan adegan cerita dan nilai moral dalam cerita, 

terutama: 

� Adegan pada saat permasalahan ditemukan 

dan disadari. 

� Adegan pada saat berkaitan dengan nilai 
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moral. 

� Adegan pada saat nilai moral dipahami. 

� Perpindahan adegan. 

� Perubahan perasaan dan pandangan orang 

dalam cerita. 

Guru perlu membayangkan/memprediksi 

sebelumnya mengenai bagaimana alur/perubahan 

pikiran anak didik, bagaimana pandangan mereka 

berubah terhadap nilai moral yang menjadi target 

 

Ringkasan Bimbingan Pembelajaran 

Sekolah Dasar - Moral (Bulan 3 Tahun 

2008) 

 

 

BAB 1.  UMUM 

Pendidikan moral harus dilakukan melalui 

aktifitas pendidikan di sekolah secara kesuluruhan 

dengan meletakkan inti pada jam pelajaran moral. 

Selain dengan memanfaatkan jam pelajaran moral, 

bimbingan yang layak harus diberikan kepada anak 

didik dengan memanfaatkan kelebihan 

masing-masing mata pelajaran, aktifitas 

pembelajaran bahasa asing, pengembangan diri, 

muatan lokal, dan mempertimbangkan tahapan 

perkembangan anak didik.  
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Pendidikan moral, berdasarkan metoda dasar 

pendidikan dan metoda pendidikan sekolah terkait 

diberikan dengan tujuan membentuk manusia 

untuk memiliki hati yang lapang, dapat menghargai 

kebudayaan dan tradisi kampung halaman dan 

tanah air, kemudian bersamaan dengan 

pembentukan kebudayaan yang beragam, 

pendidikan moral harus dapat juga menghargai 

semangat kebersamaan, dapat berupaya untuk 

membangun negara dan masyarakat berdasarkan 

demokrasi, menghargai bangsa lain, memberikan 

kontribusi pada perdamaian dan pembangunan 

dunia internasional dan kelestarian lingkungan, 

membuka masa depan dan mendidik orang Jepang 

yang mandiri dengan cara menerapkan 

gagasan-gagasan penghargaan terhadap 

kehidupan/jiwa dan hak asasi manusia ke dalam 

kehidupan nyata baik di dalam sekolah, dalam 

keluarga maupun kehidupan bermasyarakat 

lainnya.  

Dalam pelaksanaannya, seiring dengan 

mempererat hubungan antara pendidik dan anak 

didik, pendidikan moral harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan upaya-upaya penumbuhan 

moral dalam jiwa anak didik misalnya melalui 
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pelaksanaan studi tour, kegiatan voluntir, kegiatan 

mengenal alam/lingkungan sambil memperdalam 

pemikiran anak didik mengenai jalan hidupnya, 

dan mengupayakan keselaraasan dengan 

kehidupan keluarga dan masyarakat sekitar. 

Pelaksanaan ini terutama harus 

mempertimbangkan bahwa dengan pelajaran 

moral ini anak didik diharapkan dapat 

menerapkan/mengamalkan kebiasaan hidup dasar 

dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di 

masyarakat, penentuan baik dan buruk, tidak 

melakukan hal-hal yang tidak manusiawi dan 

lain-lain.  

 

BAB 2.  MORAL 

 

3.1 Tujuan 

Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa 

pendidikan moral bertujuan menyemai nilai-nilai 

moral seperti mental, kemampuan mengambil 

keputusan, kemauan, perilaku melalui kegiatan 

pendidikan di sekolah secara keseluruhan.  

Pembelajaran moral, berdasarkan tujuan 

pendidikan moral tersebut di atas, merupakan 

upaya untuk mengefektifkan, mendalami dan 
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mengintegrasikan pendidikan moral, mendalami 

pemikiran jalan hidup dan kesadaran akan 

nilai-nilai moral dan upaya menumbuhkan 

kemampuan bertindak secara moral, yang 

dilaksanakan dengan metoda mendidik yang 

berencana dan berkembang, dengan 

mengupayakan keselarasan dengan pendidikan 

moral pada masing-masing mata pelajaran, 

kegiatan pembelajaran bahasa asing, 

pengembangan diri dan muatan lokal.  

 

3.2. Isi 

Pendidikan moral yang dilaksanakan melalui 

kegiatan pendidikan sekolah secara keseluruhan 

dengan jam pelajaran moral sebagai inti kegiatan, 

mempunyai isi sebagai berikut: 

 

[Kelas 1 dan 2] 

 

I. Hal-hal yang menyangkut diri sendiri. 

1. Menjaga kesehatan dan keselamatan diri 

sendiri, menyimpan/menjaga barang atau 

uang dengan baik, merapihkan benda-benda 

di sekitar, jangan mau enak sendiri, dan 

hidup teratur. 
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2. Melakukan dengan baik pelajaran dan 

pekerjaan yang menjadi tugasnya. 

3. Membedakan yang baik dan buruk, 

kemudian melakukan yang baik. 

4. Tidak berbohong dan tidak menipu. Hidup 

bebas secara jujur dan apa adanya. 

 

II. Hal-hal yang menyangkut orang lain. 

1. Memberi/mengucapkan salam, 

menghadapi/berhubungan dengan orang 

lain dengan kata/ungkapan dan tingkah 

yang baik dan dengan ceria. 

2. Berlaku baik dan ramah kepada orang 

sekitar seperti kepada anak yang lebih kecil 

atau kepada orang lanjut usia. 

3. Bersahabat dan saling tolong menolong 

dengan teman. 

4. Berterima kasih kepada orang-orang yang 

telah menolong/memelihara kita. 

 

III. Hal-hal yang manyangkut alam dan Maha 

Luhur 

1. mempunyai hati yang menghargai 

kehidupan dan mensyukuri hidup. 

2. Ramah dengan lingkugan di sekitar, 
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memperlakukan hewan dan tumbuhan 

dengan hati yang ramah dan baik. 

3. Menyentuh, merasakan keindahan dan 

mempunyai hati yang bersih/sehat. 

 

IV. Hal-hal yang menyangkut kelompok dan 

masyarakat 

1. Menepati janji, menjaga/memelihara 

barang/fasilitas umum. 

2. Merasakan kebaikan bekerja dan bekerja 

untuk semua. 

3. Menyayangi Ayah, Ibu, Kakek, Nenek, 

Merasakan kebahagian ketika bermanfaat 

untuk rumah dengan cara membantu 

pekerjaan rumah tangga secara aktif. 

4. Menyayangi guru, akrab dengan 

orang-orang di sekolah, membuat kelas dan 

sekolah menjadi tempat yang 

menyenangkan. 

5. Akrab dengan kehidupan dan budaya 

daerah/lokal, mempunyai rasa cinta 

terhadapnya. 
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[Kelas 3 dan 4] 

 

I. Hal-hal yang menyangkut diri sendiri. 

1. Melakukan sendiri apa yang dapat 

dilakukan sendiri, berfikir sebelum 

bertindak, menjalani kehidupan dengan cara 

yang wajar. 

2. Mengerjakan secara ulet dan tekun sampai 

dengan selesai apa yang telah diputuskan 

untuk dilakukan. 

3. Melakukan hal yang dianggap benar dengan 

penuh keberanian. 

4. Mengakui kesalahan secara jujur, menjalani 

kehidupan dengan tulus, hati yang ceria dan 

penuh semarak. 

5. Sadar akan kekurangan/kelebihan diri 

sendiri, mengembangkan kelebihan. 

 

II. Hal-hal yang menyangkut orang lain. 

1. Mengetahui pentingnya etika dan sopan 

santun, bergaul dengan siapapun dengan 

hati yang tulus dan ikhlas. 

2. Ramah kepada orang lain dan punya 

tenggang rasa. 

3. Saling mengerti, percaya dan tolong 
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menolong di antara teman. 

4. Penuh hormat dan berterima kasih kepada 

orang yang menanggung hidup kita, orang 

tua. 

 

III. Hal-hal yang menyangkut alam dan Maha 

Luhur. 

1. Merasakan pentingnya hidup, menyayangi 

mahluk hidup. 

2. Terharu/Kagum terhadap keindahan/ 

keagungan dan keajaiban alam, menyayangi 

alam, tanaman dan hewan. 

3. Memiliki hati yang dapat terharu terhadap 

keindahan dan benda-benda istimewa. 

 

IV. Hal-hal yang menyangkut kelompok dan 

masyarakat. 

1. Menepati janji, mematuhi ketentuan 

masyarakat, berjiwa sosial. 

2. Mengetahui kebaikan/manfaat bekerja, 

bekerja untuk semua. 

3. Menyayangi ayah, ibu, kakek, nenek, 

bekerjasama dengan seluruh anggota 

keluarga.membangun rumah tangga yang 

menyenangkan. 
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4. Menyayangi guru dan orang-orang di 

sekolah, bekerja sama dengan semua 

membangun angkatan yang menyenangkan. 

5. Menyayangi/memelihara tradisi dan 

kebudayaan kampung halaman, memiliki 

rasa cinta kampung halaman. 

6. Menikmati tradisi dan kebudayaan tanah air, 

bersamaan dengan memiliki rasa cinta 

tanah air mempunyai ketertarikan juga 

dengan kebudayaan asing. 

 

[Kelas 5 dan 6] 

 

1. Hal-hal yang menyangkut diri sendiri. 

1. Mengetahui pentingnya kebiasaan hidup, 

mengevaluasi kehidupan sendiri, mematuhi 

batas-batas, dan mengendalikan diri. 

2. mendirikan cita-cita/tujuan yang lebih 

tinggi, berusaha pantang menyerah dengan 

penuh keberanian dan harapan/optimisme. 

3. Memahami bahwa kebebasan itu penting, 

bertindak secara mandiri berdasarkan 

tanggung jawab. 

4. Jujur dan setia, hidup nyaman/senang 

dengan hati yang ceria. 
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5. Memahami betul bahwa kebenaran itu 

penting, berusaha mencari sesuatu yang 

baru, menggunakan akal/kecerdikan untuk 

membuat hidup lebih baik. 

6. Mengetahui/menyadari kekurangan dan 

kelebihan sendiri, memperbaiki kekurangan 

dan mengembangkan kelebihan diri. 

 

2. Hal-hal yang menyangkut orang lain. 

1. Bergaul dengan ketulusan/keikhlasan dan 

sopan santun, dapat membedakan waktu 

dan tempat, situasi dan kondisi. 

2. Memiliki hati yang dapat memberikan 

tenggang rasa kepada siapapun, berlaku 

ramah berdiri di pihak orang lain/ 

memahami sudut pandang orang lain. 

3. Saling percaya, mempererat tali 

persahabatan, saling berbagi ilmu, bekerja 

sama saling tolong menolong tanpa 

membedakan laki-laki atau perempuan. 

4. Rendah hati, lapang dada memahami 

pendapat yang berbeda dengan pendapat 

sendiri. 

5. Memiliki rasa syukur/berterima kasih 

bahwa kehidupan sehari-hari itu ditopang 
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oleh saling bantu dan saling tolong 

menolong. 

 

3. Hal-hal yang menyangkut alam dan Maha 

Luhur. 

1. Memahami bahwa jiwa/nyawa/hidup itu 

tidak ada gantinya, menghargai kehidupan 

diri sendiri dan orang lain. 

2. Mengetahui kebesaran alam, memelihara 

alam dan lingkungan. 

3. Memiliki hati yang terharu atas keindahan, 

memberikan rasa hormat atas kekuatan 

yang melebihi kekuatan manusia. 

 

4. Hal-hal yang menyangkut kelompok dan 

masyarakat. 

1. Mematuhi hukum dan aturan, berjiwa sosial, 

melaksanakan tugas dengan baik, 

menghargai hak-hak pribadi dan orang lain. 

2. Tidak ada diskriminasi dan prasangka 

kepada siapapun, berusaha mendirikan 

kebenaran secara adil dan objektif. 

3. Berpartisipasi/bergaul dengan kelompok 

yang dekat, menyadari peranan diri sendiri, 

bekerja sama dan bertanggung jawab. 
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4. Memahami arti berkerja, merasakan 

kebahagian dalam melayani masyarakat, 

melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk 

kepentingan umum. 

5. Menyayangi ayah, ibu, kakek, nenek, 

mencari kebahagian keluarga, melakukan 

hal-hal yang berguna. 

6. Memperdalam rasa sayang kepada guru dan 

orang-orang di sekolah, bekerja sama 

dengan semua pihak membangun tradisi 

sekolah yang lebih baik. 

7. Menyayangi/memelihara tradisi dan 

kebudayaan kampung halaman dan tanah 

air, mengetahui kerja dan usaha 

orang-orang terdahulu, memiliki rasa cinta 

kampung halaman dan tanah air. 

8. Memiliki hati yang dapat menghargai orang 

asing dan kebudayaannya, mempunyai 

kesadaran diri sebagai bangsa sendiri dan 

berusaha bekerja sama dengan orang-orang 

di seluruh dunia. 
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Contoh Bimbingan  

 

Bahan 1: Dari buku harian Sakura 

 

Hari jumat pulang sekolah, janji dengan Kasumi pergi ke 

festival yosakoi. 

 

Kasumi:  “Hari ini kan ada festival. Temanku ikut 

menari pada festival yosakoi yang dari jam 6. 

Kita lihat sama-sama,  Yuk?” 

Sakura:  “ayo, ayo,.. jam berapa di mana kita ketemu?” 

Kasumi:  “Ibuku mungkin harus pergi bekerja, saya 

akan tanya dulu dia, nanti saya telpon ya.” 

Sakura:  “baiklah, saya tunggu telponnya ya” 

 

Tiba di rumah pukul 4:30. Menyelesaikan PR di kamar 

sendiri di lantai atas. Sampai dengan jam 5 lebih, gak 

ada telpon dari Kasumi. Ditanyakan ke Ibu yang ada di 

lantai bawah pun, katanya dari tadi telpon gak 

berdering. Karena merasa aneh, saya telpon ke rumah 

Kasumi. Yang keluar Ibunya Kasumi. 

 

Ibunya Kasumi: “Kasumi sekarang lagi disuruh belanja. 

Seharusnya sih udah pulang,…” 
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Sakura:  “Kalau begitu, tolong sampaikan bahwa saya 

menunggu di taman biasa jam 5:30.” 

 

Bersiap-siap, kemudian jam 5:30 pergi ke taman, 

Kasumi gak datang juga. Waktu terus berlalu, semakin 

mendekati jam 6 di mana acara yosakoi akan dimulai. 

Kalau gak cepet-cepat, gak akan keburu.   

 

(ngapain sih Kasumi, dia sendiri yang ngajak, janji 

nelpon gak nelpon, datang ke taman juga nggak,..)  

 

Karena Kasumi gak datang, akhirnya aku putuskan 

pergi ke festival sendiri. Di perjalanan, ketika melihat 

parade festival,..di sana ada Kasumi. 

 

Kasumi menyapa saya: “a….sakura maaf ya,…saya,…” 

 

Sambil pura-pura gak kenal, saya mengomel dalam hati: 

“apaan sih, udah melanggar janji, sekarang mau ngapain 

lagi.  Udah! Saya gak mau ngomong lagi sama Kasumi.” 

 

Bahan 2: Dari buku harian Kasumi. 

 

Hari jumat pulang sekolah, janji dengan Sakura pergi ke 

festival yosakoi. 
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Sampai rumah jam 4:30. Pas mau nanya Ibu, Ibu malah 

yang minta tolong saya untuk belanja. 

 

Ibu:  “Kasumi, bisa gak cepat tolong Ibu belanja?, 

Ibu lagi tanggung, ini gak bisa ditinggalkan” 

(aduh gimana ya? Telpon Sakura ah, nanti ungkin agak 

telat”) 

 

Saya coba telpon Sakura, tapi gak ada yang ngangkat. 

Apa boleh buat, saya cepet-cepat pergi belanja. 

Supermarket sangat penuh, ngantri lama di kasir. Pada 

saat keluar supermarket, waktu sudah cukup lama 

berlalu. Saya cepat-cepat pulang ke Rumah. Sampai 

rumah, Ibu bilang 

 

Ibu:  “wah lama juga ya. Tadi Sakura telpon, 

katanya dia nunggu di taman biasa jam 5:30” 

Kasumi:  “waaah, kacau. Saya membuat dia menunggu. 

Saya harus cepat-cepat,” 

 

Saya lari tergesa-gesa keluar rumah menuju taman, tapi 

Sakura tidak ada. 

(apa udah pergi duluan sendiri ya. Tetapi kok dia 

seenaknya menentukan jam ketemuan sendiri secara 

sepihak. Saya juga kan udah buru-buru….)  
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Saya menunggu sebentar di taman, tapi karena waktu 

parade di mana teman saya ikut menari sudah tiba, saya 

pergi ke tempat festival. Di perjalanan ketemu Sakura. 

 

Kasumi:  “a….sakura maaf ya,…saya,…” 

 

Saya sudah mencoba untuk minta maaf, tapi Sakura 

malah buang muka seolah gak kenal, terus pergi. 

(saya juga kan karena ada alasan datang terlambat. Kan 

gak ada salahnya dia dengar dulu alasan saya,…).  Ya 

udah!, saya gak mau ngomong lagi sama Sakura. 

 

Contoh Bimbingan 

1. Tema:  

“salah paham” 

2. Target: 

Menumbuhkan perilaku atau hati yang dapat 

memberikan tenggang rasa, yang dapat 

berpikir atau melihat suatu hal dari sudut 

pandang orang lain dengan memikirkan 

mengapa terjadi kesalahpahaman antara 

Sakura dan Kasumi. 

3. Keterkaitan dengan silabus/kurikulum: 

Kelas 5 dan 6: 2(2) 

Memiliki hati yang dapat memberikan 
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tenggang rasa kepada siapapun, berlaku 

ramah berdiri di pihak orang lain/ 

memahami sudut pandang orang lain. 

4. Pengembangan (lihat Tabel 2) 
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Tabel 2. Struktur prosedur bimbingan pada jam 

pelajaran moral “salah paham” 

 

Tahap 
Kegiatan 

pembelajaran 

Kesan, pemikiran 

dan tindakan anak 

didik 

P
e

m
b

u
k

a
a

n
 (

5
 m

e
n

it
) 

1. Mengingat 

pengalaman 

pribadi 

 

Pernahkah orang melanggar janji kepada 

kita? Bagaimana perasaaan kita pada saat 

itu? 

 • Sedih 

• Kenapa kok bisa 

gitu sih? 
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Tahap 
Kegiatan 

pembelajaran 

Kesan, pemikiran 

dan tindakan anak 

didik 
P

e
n

g
e

m
b

a
n

g
a

n
 (

3
5

 m
e

n
it

) 

2. Bahan “dari buku 

harian Sakura” 

dibagikan, dibaca 

dan didiskusikan 

 

Sakura marah kepada Kasumi, bagaimana 

menurut anao-anak? 

 • Kasihan sakura 

• Kan Kasumi juga 

punya alasan… 

3. Bahan “dari buku 

harian Kasumi” 

dibagikan, dibaca 

dan didiskusikan 

 

Bagaimana menurut anak-anak mengenai 

tindakan yang diambil Sakura? 

 • Wajar kalau 

marah 

• Gak bener kalau 

marah tanpa 

mendengar dulu 

alasannya 

Bagaimana caranya agar hubungan mereka 

tidak retak 

 • Menelpon dengan 

baik 

• Jangan cepat 

marah dengarkan 

alasan orang lain 
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Tahap 
Kegiatan 

pembelajaran 

Kesan, pemikiran 

dan tindakan anak 

didik 

4. Mengingat 

kembali 

kehidupan diri 

sendiri 

masing-masing, 

menyadarkan 

perlunya berdiri di 

pihak orang lain 

(berpikir dari 

sudut pandang 

orang lain, 

tenggang rasa) 

 

Pernah tidak mengalami kejadian serupa? 

Agar tidak terjadi permusuhan seperti cerita 

Sakura-Kasumi, apa yang sebaiknya 

dilakukan? 

 • Meningkatkan 

tenggang rasa 

• Jangan cepat 

marah 

• Berusaha 

mendengarkan 

orang lain 
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Tahap 
Kegiatan 

pembelajaran 

Kesan, pemikiran 

dan tindakan anak 

didik 
P

e
n

u
tu

p
a

n
 (

5
 m

e
n

it
) 5. Semua anak didik 

menulis 

pendapatnya pada 

masing-masing 

lembar-kerja 

kemudian 

presentasi di 

depan kelas dan 

diskusi.  

 

 

 

Cara mengevaluasi keberhasilan 

penanaman nilai moral pada anak 

 

 

Pembelajaran nilai moral merupakan proses 

yang panjang, yang hasilnya pun tidak hanya 

diukur dari sisi kognitif atau aspek pengetahuan 

saja.  Tetapi lebih jauh diharapkan adalah dari 

aspek penerapannya, yang terlihat dari tingkah 

laku anak ketika bersosialisasi dengan teman 

sebaya, orang tua, baik di lingkungan sekolah, 

rumah, dan masyarakat.   

Untuk mengevaluasi sejauhmana penerapan 

moral oleh anak, beberapa bentuk evaluasi yang 

bisa dilakukan guru adalah: 
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1. Evaluasi dari catatan harian siswa (diary).  

Budaya menulis selalu diawali dengan menulis 

catatan harian.  Maka guru dapat menugaskan 

siswa untuk senantiasa menulis catatan harian.  

Dari catatan-catatan harian siswa itulah, guru 

dapat memantau perkembangan penerapan 

nilai moral oleh siswa. 

 

2. Penggunaan buku penghubung antara 

guru-orang tua.  Buku penghubung berisi 

catatan guru dan orang tua tentang 

perkembangan anaknya.  Guru dapat 

menuliskan perkembangan anaknya selama di 

sekolah.  Orang tua pun dapat menuliskan 

perkembangan anaknya selama di rumah. 

Buku penghubung, dapat dijadikan media 

untuk mengeksplorasi nilai moral yang 

mengejala di siswa. Hasil eksplorasi dapat 

menjadi topik pembahasan dalam 

pembelajaran di kelas. Buku penghubung pun 

sarana evaluasi, penerapan nilai moral oleh 

siswa berdasarkan laporan orang tua, dengan 

mengamati tingkah laku siswa selama di 

rumah. 
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3. Evaluasi penerapan nilai moral, juga dapat 

dilakukan dengan memberi soal pada anak.  

Tetapi harus dihindari memberikan soal yang 

berbentuk pilihan ganda, yang jawabannya 

hanya satu yang benar. Contoh bentuk soal 

yang harus dihindari (diambil dari ulangan 

Pendidikan Moral Pancasila SD) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk soal di atas bersifat “judgment” dan 

menghendaki satu jawaban yang benar, dengan 

mengabaikan kebiasaan anak.  Padahal semua 

jawaban bisa di jawab siswa, dan tiga jawaban 

lainnya (a, b, d) bisa dianggap benar.  

Soal evaluasi seharusnya lebih bersipat 

problem solving.  Soal dapat disajikan dalam 

rangkaian cerita dengan pertanyaannya, contoh: 

Di mana harus meletakkan baju seragam 

sepulang sekolah? 

a. menggantungnya di tempat gantungan 

baju 

b. menyimpannya di lemari 

c. melemparnya ke kursi 

d. menaruhnya di bak cucian 
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Aku pulang! Teriak Dani ketika pulang 

sekolah.  Sepatunya ia lepas di teras depan 

rumah, kaos kakinya ia letakkan di meja tamu.  

Bersegera Dani menuju ruang makan.  

“Nyam..nyam” katanya dalam hati melihat 

makanan yang enak sudah tersaji di meja 

makan.  “Cuci tangan dahulu dan ganti baju, 

baru makan!” teriak Ibunya di dapur 

mengingatkan Dani. 

Secepat kilat Dani membuka kemeja 

putihnya dan meletakkannya di kursi makan, 

kemudian ia menuju kamarnya, mengambil 

baju dan celana.  Ia mengganti baju dan 

celana di ruang makan.  Celananya ia 

letakkan di atas meja makan.   

Dani mencuci tangan, lalu makan dengan 

lahapnya, ditemani kemeja putihnya yang 

melambai-lambai di kursi tempat duduknya, 

dengan baunya yang menyengat. Dan 

seonggok celana merah yang bau pesing di 

atas meja makan. 

“Dani…!” teriak Ibunya, ketika ia melihat 

ruang tamu dan ruang makan. 
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Pertanyaan: 

1. Apa yang menyebabkan ibu Dani berteriak?

2. Sikap Dani mana yang tidak patut ditiru?

3. Apakah kamu juga bersikap seperti Dani?

4. Bagaimana seharusnya sikap Dani dalam hal 

meletakkan baju sepulang sekolah? 

 

Soal juga dapat disajikan dalam bentuk 

gambar, misalnya: 
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Apa yang menyebabkan ibu Dani berteriak? 

Sikap Dani mana yang tidak patut ditiru? 

Apakah kamu juga bersikap seperti Dani? 

seharusnya sikap Dani dalam hal 

juga dapat disajikan dalam bentuk 
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Pertanyaan: 

1. Bagaimana menurut pendapatmu terhadap 

apa yang dilakukan anak-anak pada foto di 

atas? 

2. Apakah yang dilakukan anak-anak tersebut 

baik untuk keselamatan mereka? Berikan 

alasanmu! 

3. Seandainya kamu menjadi teman mereka, apa 

yang akan kamu lakukan? 

 

Dengan membaca cerita, melihat gambar dan 

bersuha menjawab pertanyaan yang diajukan, 

siswa akan tertantang untuk berpikir, dan 

melakukan proses kognitf “conection” lalu 

“conclusion”, yaitu menghubungkan nilai moral 

yang dianut dengan fakta permasalahan yang 

dihadapi, kemudian menyimpulkan pendapatnya 

terhadap fakta tersebut. Hasil kesimpulan 

anak-anak inilah yang dievaluasi oleh guru. 
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