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ABSTRAK

Indriani, Resti Ita. 2017. Keefektifan Model Value Clarification Technique  (VCT)
Berbantuan Media Visual terhadap Hasil Belajar PKn  Materi Menerapkan
Nilai-Nilai Pancasila Siswa Kelas II SDN Gugus Pangeran Diponegoro
Semarang. Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Susilo Tri Widodo, S.Pd., M.H,
dan Putri Yanuarita Sutikno S.Pd., M.Sn. (262 halaman)
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bertujuan meningkatkan kesadaran

dan wawasan akan status, hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan pra penelitian di kelas II SDN Gugus
Diponegoro Semarang diperoleh informasi bahwa pembelajaran PKn dilaksanakan
dengan metode ceramah dan tanya jawab, siswa cenderung kurang aktif dan hasil
belajar siswa kurang optimal. Rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah model
VCT lebih efektif terhadap hasil belajar PKn materi menerapkan nilai-nilai
Pancasila siswa kelas II SDN Gugus Pangeran Diponegoro Semarang,
bagaimanakah aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn materi menerapkan nilai-
nilai Pancasila pada siswa kelas II SDN Gugus Pangeran Diponegoro Semarang?
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan dari model VCT
terhadap hasil belajar PKn materi menerapkan nilai-nilai Pancasila siswa kelas II
SDN Gugus Diponegoro Semarang, untuk mengetahui aktivitas siswa dalam
pembelajaran PKn materi menerapkan nilai-nilai siswa kelas II SDN Gugus
Pangeran Diponegoro Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain
Nonequivalent Control Group Design. Populasi penelitian ini adalah SDN Gugus
Pangeran Diponegoro Semarang, dengan sampel penelitian adalah kelas II SDN
Puwoyoso 01 sebagai kelas eksperimen dan SDN Puwoyoso 02 sebagai kelas
kontrol. Variabel penelitian ini berupa model VCT dan hasil belajar PKn materi
menerapkan nilai-nilai Pancasila. Teknik pengumpulan data yang digunakan
berupa tes, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data
menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji perbedaan rata-rata, uji t tes dan
uji gain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, model VCT efektif digunakan pada
pembelajaran PKn materi menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dibuktikan dengan uji
perbedaan rata-rata posttest kelas eksperimen pada thitung > ttabel, yaitu 1,850 >1,684,
sedangkan pada kelas kontrol adalah 1,854 >1,684. Sehingga didapat kesimpulan
Ha diterima yaitu, model VCT lebih efektif dibandingkan metode ceramah dan
tanya jawab terhadap hasil belajar PKn siswa kelas II SDN Pangeran Diponegoro
Semarang.

Simpulan penelitian ini adalah model VCT efektif digunakan pada
pembelajaran PKn karena adanya peningkatan hasil belajar siswa. Saran pada
penelitian selanjutnya dapat diterapkan model VCT pada pembelajaran PKn karena
pembelajarannya mengajak siswa untuk menggali dan menanamkan nilai pada diri
siswa.
Kata kunci: Hasil Belajar; PKn; Value Claificaion Technique.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan

bangsa dan setiap individu yang terlibat di dalam pendidikan dituntut berperan

secara maksimaldanpenuhtanggungjawab untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka setiap pelaku pendidikan harus

memahami tujuan pendidikan nasional, yaitu diantaranya membangun kualitas

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan selalu

dapat meningkatkan hubungan dengan-Nya, sebagai warga yang berpancasila

mempunyai minat kesadaran yaang tinggi, budi pekerti yang luhur, dan

berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil dapat mengembangkan dan memiliki

sikap demokratis. Pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama Bab II tercantum dalam

pasal 3.

Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi untuk

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

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

yang demokratis serta bertanggung jawab.
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Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kualitas manusia

seutuhnya, adalah misi pendidikan yang harus menjadi tanggung jawab setiap guru.

Sebagai komponen yang bertanggung jawab secara langsung terhadap

perkembangan siswa, guru harus mampu melakukan pembaharuan secara berkala

sesuai dengan tujuan pendidikan. Guru perlu melakukan pembaharuan terutama

pada proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

Pembaharuan yang dilakukan guru yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang

efektif dan menyenangkan bagi siswa, agar siswa mampu belajar mandiri, tidak

hanya bergantung pada gurunya. Dengan kata lain guru harus mampu membuat

siswa termotivasi untuk belajar melalui proses pembelajaran. Pembelajaran yang

efektif dan menyenangkan dapat diterapkan diberbagai mata pelajaran, misalnya

pada mata pelajaran Pendidikaan Kewarganegaraan (PKn).

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyebutkan bahwa

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu

melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang

cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.

Setiap usaha pendidikan memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Secara

umum pembelajaran PKn memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi warga

negara Indonesia sehingga memiliki wawasan, posisi dan keterampilan,

kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan berpartisipasi dalam

berbangsa dan bernegara di Indonesia (Winataputra, 2008:4.28). Tujuan
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pembelajaran PKn di SD/MI yang terdapat pada Permendiknas Nomor 22

Tahun 2006 yaitu : “(1) setiap warga negara harus berpikir secara kritis, rasional,

dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) ikut berpartisipasi secara

aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; (3) dapat berkembang

secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter

masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; (4)

dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi”.

Guna mencapai tujuan pembelajaran PKn tersebut, diperlukan kemampuan

merancang pembelajaran sehingga terciptalah pembelajaran yang berkualitas.

Selain itu untuk SD/MI ruang lingkup bahan kajian PKn sesuai dengan

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi, meliputi: (1) persatuan

dan kesatuan bangsa; (2) norma, hukum dan peraturan; (3) hak asasi manusia; (4)

kebutuhan warga Negara; (5) konstitusi Negara; (6) kekuasaan dan politik; (7)

Pancasila; (8) globalisasi.

Melalui pembelajaran PKn diharapkan siswa dapat melaksanakan tujuan dari

hak-hak dan kewajiban menjadi warga negara yang diamanatkan dalam Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pembelajarannya berisi nilai-nilai

Pancasila. Pembelajaran PKn diharapkan akan membentuk siswa yang memiliki

sikap dan mental yang kuat, sehingga dapat mengatasi semua permasalahan yang

dihadapi. PKn merupakan mata pelajaran yang diajarkan mulai tingkat sekolah
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dasar. Namun, pada hakikatnya, nilai-nilai dalam PKn sudah diterapkan kepada

siswa sebelum memasuki sekolah dasar, yaitu melalui pendidikan yang dilakukan

oleh orang tua dan pengaruh lingkungan sekitar. Jadi, seharusnya nilai-nilai PKn

tersebut sudah membekas pada diri siswa mulai dari rumah dengan menerapkan

kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik. Guru harus dapat menerapkan pembelajaran

yang efektif di sekolah agar inti dari pembelajaran PKn dapat dimengerti dan benar-

benar diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Mentransformasikan nilai-nilai Pancasila terhadap siswa, tidak hanya dengan

mengalihkan nilai-nilai Pancasila saja, tetapi mengembangkan pada diri siswa,

sehingga terbentuk pribadi dengan sikap dan perilaku yang selalu dijiwai oleh nilai-

nilai Pancasila. Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa

pembelajaran PKn yang dilakukan guru seringkali monoton. Guru menggunakan

model ceramah dan tanya jawab dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan

variasi model pembelajaran yang lain, walaupun penggunan media sudah dilakukan

di beberapa sekolah namun belum sepenuhnya berjalan. Sehingga siswa menjadi

cepat jenuh dan sukar memahami materi.

Tujuan pembelajaran PKn yang terdapat dalam Permendiknas sudah sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara global. Namun kenyataannya

kualitas pembelajaran PKn di sekolah dasar belum menunjukkan hasil yang

diharapkan. Berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), kurikulum

yang dilaksanakan di Indonesia untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan

hanya diberikan beban belajar 2 jam pelajaran setiap minggunya yang masing-

masing memiliki alokasi waktu 35 menit. Menurut penelitian ICCS pada tahun
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2009 Indonesia merupakan salah satu dari 38 negara yang ikut terlibat dan menjadi

sampel dalam penelitian International Civicand Citizenship Studies (ICCS).

Laporan ICCS tentang kondisi pendidikan kewarganegaraan di lima tempat negara

(Indonesia, Hongkong SAR, Republik Korea/Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand)

menyebutkan bahwa hasil tes pengetahuan pendidikan kewarganegaraan di

Indonesia dan Thailand siswa kelas VIII lebih rendah jika dibandingkan dengan

negara sampel lainnya di Asia. Skor rata-rata yang yang diperoleh Indonesia yaitu

433 dan Thailand sebesar 452. Sedangkan Hongkong SAR, Republik Korea/Korea

Selatan, dan Taiwan memperoleh skor rata-rata diatas 500. Di bagian lain, justru

siswa kelas VIII di Indonesia dan Thailand memiliki tingkat kepercayaan yang

tinggi terhadap pemerintah pusat dan daerah serta lembaga parlemen mereka, jika

dibandingkan siswa-siswa di tiga lokasi sampel lainnya yaitu Hongkong SAR,

Republik Korea/Korea Selatan, dan Taiwan. Dari penelitian tersebut menunjukkan

bahwa pengetahuan pendidikan kewarganegaraan siswa kelas VIII masih dalam

taraf rendah.

Berdasarkan permasalahan lingkup secara luas tersebut, permasalahan

pembelajaran PKn juga masih terjadi di sekolah dasar. Hasil wawancara dan data

nilai siswa kelas II SDN gugus Pangeran Diponegoro Semarang, siswa kelas II

memiliki permasalahan terhadap hasil belajar PKn dimana sebagian SD Negeri di

Gugus Pangeran Diponegoro memiliki rerata masih  rendah dan belum  mencapai

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Pada SDN Ngaliyan 02 dengan jumlah siswa kelas II sebanyak 40, terdapat

siswa memiliki nilai dibawah KKM dengan nilai tertinggi 97 dan nilai terendah 50.
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SDN Purwoyoso 01 dari  jumlah siswa kelas II sebanyak 36, terdapat 20  siswa

memiliki nilai dibawah KKM dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 60. SDN

Purwoyoso 02 dari jumlah siswa kelas II A sebanyak 44 terdapat 18 siswa memiliki

nilai dibawah KKM dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 58, sedangkan

jumlah siswa kelas II B sebanyak 41 terdapat 15 siswa memiliki nilai dibawah

KKM dengan nilai tertinggi 100 dan terendah 28. Sedangkan pada SDN Purwoyoso

06 dengan jumlah siswa 42 dengan nilai tertinggi 97 dan terendah 44.Hal ini

menunjukkan bahwa secara keseluruhan 58 % yang mencapai KKM dan 42 %

diantaranya belum mencapai KKM yang ditetapkan dengan  nilai terendah  yang

diperoleh siswa 28 dan nilai tertinggi 100.  Nilai rata- rata keseluruhan mencapai

69,79%. Setelah melakukan wawancara dengan guru kelas ternyata permasalahan

ini disebabkan oleh banyak faktor.  Faktor tersebut berasal dari proses belajar

mengajar yang berlangsung dimana siswa sulit untuk dikondisikan dan sulit

menerima materi yang disampaikan. Dikarenakan siswa kelas II masih belum bisa

berfikir terlalu dalam sehingga guru menjelaskan dengan contoh konkret pada

kehidupan sehari-hari. Guru telah menerapkan metode cramah dan tanya

jawabnamun belum menerapkan model pembelajaran yang lebih bervariasi

sehingga hasil belajar yang didapat siswa masih ada yang belum memenuhi kriteria

ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah. Media pembelajaran  yang digunakan

belum maksimal, sekolah menggunakan buku paket untuk menunjang

pembelajaran PKn serta contoh dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan tersebut dianggap penting untuk dicari pemecahannya karena

mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang menanamkan rasa
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bermasyarakat dan nasionalis dalam berbangsa dan bekal untuk mempersiapkan diri

untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat nantinya. Pada dasarnya mata pelajaran

PKn adalah mata pelajaran hafalan dan pemahaman bukan mata pelajaran eksak

yang memiliki jawaban pasti. Oleh karena itu dibutuhkan model pembelajaran yang

membantu siswa dalam mencapai dan menentukan suatu persoalan melalui proses

menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam di dalam diri siswa.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mencari solusi agar pembelajaran

PKn di kelas lebih bervariasi yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan

hasil belajar siswa serta performasi guru. Cara yang dapat dilakukan agar

pembelajaran bervariasi yaitu dengan menerapkan model pembelajara yang tepat

untuk mata pelajaran PKn di SD. Pemilihan model pembelajaran yang tepat harus

sesuai dengan karakterisik materi pelajaran  yang diajarkan. Mata pelajaran PKn

merupakan mata pelajaran yang lebih mentikberatkan pada afektif. Menurut

Tanireja, Faridli, Harmianto (2015:87), ranah afektif atau sikap yaitu wahana

penanaman nilai, moral dan norma-norma baku seperti rasa sosial, nasionalisme,

bahkan sistem keyakinan. Model pembelajaran afektif yang bisa diterapkan adalah

model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT).

Teknik Mengklarifikasi Nilai (Value Clarificaation Technique) merupakan

teknik pengajaran untuk membantu siswa  dalam mencari dan menentukan suatu

nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses

mmenganalisis yang sudah ada dan tertanam pada diri siswa. (Sanjaya:2006).

Selain itu, menurut Djahiri  (dalam Taniredja, Faridli, dan Harmianto (2015: 91)),

VCT mempunyai salah satu keunggulan untuk pembelajaran afektif karena mampu
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mengklarifikasi menggali dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan

selanjutnya akan memudahkan bagi guru untuk menyampaikan makna  pesan nilai

moral.

Penelitian yang mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah penelitian

yang dilakukan oleh I Dewa Made Arta Putra (2014) yang Berjudul “Pengaruh

Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) Terhadap Hasil Belajar

PKn Siswa Kelas V”. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh rata–rata hasil

belajar PKn kelompok eksperimen adalah 23,95, sedangkan dari rata–rata hasil

belajar PKn kelompok kontrol yaitu 14,26. Dari hasil analisis data, diperoleh

thitung = 9,06 lebih besar daripada ttabel (pada taraf signifikansi 5%) = 2,000,

sehingga hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan hasil

belajar PKn antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran

Value Clarification Technique dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan

pembelajaran konvensional.

Penelitian lain yang mendukung dalam peneitian ini yaitu penelitian yang

dilakukan oleh Sutaryanto (2015) yang berjudul “Penerapan Model Value

Clarification Technique (VCT) Berbantuan Film Dokumenter Dalam Menanamkan

Nilai Nasionalisme Dan Meningkatkan Hasil Belajar Pada Siswa Sekolah Dasar “

Jika dilihat dari nilai ketuntasan belajar dengan skor 75 maka penerapan model

Value Clarification Technique (VCT) berbantuan film dokumenter dari kelompok

eksperimen mencapai 98%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kelompok eksperimen

65 anak yang tidak mencapai nilai 75 sebanyak 1 anak. Sedangkan kelompok yang

menggunakan model konvensional mencapai 84%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah



9

kelompok kontrol sebanyak 31 anak yang tidak mencapai nilai 75 sebanyak 5 anak.

Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan hasil pembelajaran dengan menerapkan

VCT lebih efekif dari model konvensional.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, model pembelajaran Value

Clarification Technique merupakan model pembelajaran yang dapat diterapkan

untuk menanamkan pesan moral atau nilai dalam diri siswa pada materi mata

pelajaran yang  diajarkan. Sehingga peneliti ingin menerapkan model VCT pada

penelitian ini karena teknik mengklarifikasi nilai (Value Clarificaation Technique)

merupakan teknik pengajaran untuk membantu siswa  dalam mencari dan

menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan

melalui proses mmenganalisis yang sudah ada dan tertanam pada diri siswa.

(Sanjaya:2006). Selain itu, menurut Djahiri  (dalam Taniredja, Faridli, dan

Harmianto (2015: 91)), VCT mempunyai salah satu keunggulan untuk

pembelajaran afektif karena mampu mengklarifikasi menggali dan mengungkapkan

isi pesan materi yang disampaikan selanjutnya akan memudahkan bagi guru untuk

menyampaikan makna  pesan nilai  moral. Sehingga dengan model pembelajaran

ini diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami materi, lebih aktif saat kegiatan

pembelajaran, mampu membina dan mempribadikan nilai dan moral, mampu

mengungkapkan isi pesan yang disampaikan dan mampu menuntun dan memotivasi

untuk hidup layak dan bermoral lagi serta lebih efektif digunakan dalam

meningkatkan nilai siswa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, di SD Negeri Gugus Pangeran

Diponegoro Semarang belum menerapkan model pembelajaran yang lebih
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bervariasi, maka peneliti telah mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian

eksperimen dengan judul “Keefektifan Model Value Clarification Technique

Berbantuan Media Visual terhadap Hasil Belajar PKn Materi Menerapkan Nilai-

Nilai Pancasila Siswa Kelas II SD Negeri Gugus Pangeran Diponegoro Semarang.“

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Apakah model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT)

berbantuan media visual lebih efektif terhadap hasil belajar PKn materi

menerapkan nilai-nilai Pancasila pada siswa kelas II SDN Gugus Pangeran

Diponegoro Semarang?

1.2.2 Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn materi menerapkan

nilai-nilai Pancasila pada siswa kelas II SDN Gugus Pangeran Diponegoro

Semarang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui keefektifan dari model Value Claification Technique

(VCT)  terhadap hasil belajar PKn materi menerapkan nilai-nilai Pancasila

siswa kelas II SDN Gugus Diponegoro Semarang.

1.3.2 Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn materi

menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan model Value Claification Technique

(VCT) siswa kelas II SDN Gugus Diponegoro Semarang.
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1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang bersifat teoretis

dan praktis. Secara teoretis, model Value Clarification Technique (VCT)

berbantuan media visual mampumeningkatkan hasil belajar siwa, sehingga dapat

menjadi pendukung teori untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan

dengan pemecahan masalah oleh guru dalam membelajarkan materi PKn.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Siswa

Penerapan model Value Claificaion Technique (VCT)  berbantuan media

visual dapat meningkatkan peran aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Selain

itu, siswa dapat menerima pengalaman belajar yang bermakna melalui penerapan

model Value Claificaion Technique (VCT) sehingga dapat menumbuhkan minat

belajar siswa pada pembelajaran PKn, meningkatkan aktivitas siswa, dan

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn materi menerapan nilai-

nilai pancasila  siswa kelas II SD Negeri Gugus Pangeran Diponegoro.

1.4.2.2  Bagi Guru

Penerapan model pembelajaran Value Clarificaion Technique (VCT)  dapat

menambah wawasan pengetahuan bagi guru. Selain itu, sebagai referensi dan

pengalaman guru dalam melaksanakan pembelajaran yang inovatif, serta dapat

memotivasi guru untuk memilih dan menggunakan alternatif model pembelajaran

yang tepat sesuai materi yang akan diajarkan, sehingga pembelajaran akan lebih



12

bermakna dan pengalaman tentang model pembelajaran yang dapat meningkatkan

hasil belajar siswa.

1.4.2.3  Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah

dalam rangka perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas

pendidikan di sekolah, meningkatkan mutu lulusan sekolah, serta dapat

meningkatkan hasil belajar siswa di SD Negeri Gugus Pangeran Diponegoro.

Penelitian model Value Claificaion Technique (VCT)  ini juga dapat membantu

sekolah dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam proses belajar

mengajar.

1.4.2.4 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk menulis penelitian

selanjutnya bagi peneliti. Mengembangkan wawasan mengenai penggunaan

pendekatan atau strategi yang tepat dalam proses pembelajaran. Untuk mengukur

sejauh mana atau seberapa besar prestasi yang dicapai siswa dengan pembelajaran

PKn dengan menggunakan model VCT berbantuan media visual. Mengubah hasil

belajar PKn pada siswa kelas II SDN di Gugus Pangeran Diponegoro. Mengetahui

keefektifan model VCT terhadap pembelajaran PKn siswa kelas II SDN di Gugus

Pangeran Diponegoro.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI

2.1.1 Hakikat Belajar

2.1.1.1 Pengertian Belajar

Belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya (Slameto, 1995: 2). Gagne (dalam Susanto, 2013 : 1) belajar dapat

didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya

sebagai akibat pengalaman. Bell Gredler (dalam Winataputra, 2008 1.5)  yang

menyatakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk

mendapatkan beraneka ragam competencies, skill, dan attitudes.  Menurut

E.R.Hilgard (dalam Susanto, 2014:3) menyatakan belajar adalah suatu perubahan

kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan kegiatan yang dimaksud mencakup

pengetahuan, kecakapan, tingkah laku, dan ini diperoleh melalui latihan

(pengalaman). Menurut Cronbach (dalam Baharuddin, 2008:13), “Learning is

shown by change in behavior as result of experience ”. Belajar yang terbaik adalah

melalui pengalaman. Dengan pengalaman tersebut pelajar menggunakan seluruh

pancainderanya.

Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap,

keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang (Rifa’i dan Anni,
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2012:66).Hamalik (dalam Susanto, 2014:3) menjelaskan bahwa belajar adalah

memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui pengalaman.Jadi, berdasarkan

beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan belajar adalah proses perubahan

individu hasil dari pengalaman yang berinteraksi dengan lingkungan menuju ke

arah yang lebih baik.

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Belajar

Prinsip belajar merupakan ketentuan yang dijadikan pegangan dalam

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dimyati dan Mudjiono (2009:425),

prinsip belajar sebagai berikut.

1. Perhatian dan motivasi. Dari kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap

bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi perhatian terhadap pelajaran

akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya.

Disamping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan

belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas

seseorang. Menurut H.L Petri, motivasi merupakan tujuan dan alat dalam

pembelajaran. Sebagai tujuan, motivasi merupakan salah satu tujuan dalam

mengajar.  Sebagai alat, motivasi merupakan salah satu faktor seperti halnya

intelegensi dan alat belajar sebelumnya yang menentukan keberhasilan belajar

siswa dalam bidang pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan.

2. Keaktifan. Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak

adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu,

mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. John Dewey mengemukakan,
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bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya

sendiri, maka inisiatif harus datang dari siswa sendiri.

3. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam belajar melalui pengalaman

langsung siswa tidak sekedar mengenal secara langsung, tetapi ia harus

menghayati, terlibat secara langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab

terhadap hasilnya.

4. Pengulangaan. Dalam teori Psikologi Daya, belajar adalah melatih daya-daya

yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamati, menanggap,

mengingat, mengkhayal, merasakan, beripikir , dan sebagainya. Oleh karena itu,

dalam pengulangan belajar, daya-daya tersebut dapat berkembang.

5. Tantangan. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin

dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yaitu mempelajari bahan ajar, maka

timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu yaitu dengan mempelajari bahan

ajar tersebut.

6. Balikan dan penguatan. Balikan adalah respon yang diberikan guru terhadap

perilaku yang dilakukan siswa dalam pembelajaran. Penguatan merupakan

dorongan untuk belajar lebih giat lagi karena balikan yang diperoleh siswa.

7. Perbedaan individu. Setiap siswa memiiki perbedaan satu dengan yang lain.

Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya.

Oleh karena itu, guru hendaknya memperhatikan siswa, sesuai dengan

karakteristiknya masing-masing.
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8. Seorang guru harus memahami benar-benar prinsip-prinsip belajar agar dapat

melaksanakan pembelajaran dengan baik. Karena prinsip belajar merupakan

penentu proses keberhasilan belajar.

Slameto (2011:27-28), menyebutkan bahwa prinsip-prinsip belajar meliputi

1) berdasarkan persyaratn yang diperlukan untuk belajar, 2) sesuai hakikat belajar,

3) sesuai materi atau bahan yang harus dipelajari, dan 4) syarat keberhasilan belajar.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa prinsip belajar yang perlu

diperhatikan demi kelancaran dalam proses kegiatan belajar mengajar.

2.1.1.3 Unsur-unsur Belajar

Belajar merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat pelbagai unsur

yang saling kait mengkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku Gagne

(dalam Rifa`i dan Ani, 2012:68). Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai

berikut.

1. Peserta didik. Istilah peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, warga

belajar, dan peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar.

2. Rangsangan (stimulus). Peristiwa yang merangsang penginderaan peserta didik

disebut stimulus. Banyak stimulus yang berada di lingkungan seseorang. Suara,

sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung, dan orang adalah stimulus yang

selalu berada di lingkungan seseorang. Agar peserta didik mampu belajar

optimal, ia harus memfokuskan ada stimulus tertentu yang diminati.

3. Memori. Memori yang ada pada peserta didik berisi pelbagai kemampuan yang

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan

belajar sebelumnya.
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4. Respon. Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon.

Peserta didik yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori

memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Respon dalam peserta didik

diamati pada akhir proses belajar yang disebut dengan perubahan perilaku atau

perubahan kinerja (performance).

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar

Faktor-faktor  yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua yaitu,

faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

Slameto (2010:54-59) faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri

individu yang sedang belajar. Adapun faktor intern yang berpengaruh terhadap

belajar ada tiga faktor, yaitu (1) faktor jasmaniah meliputi kesehatan dan cacat

tubuh, (2) faktor psikologis meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif,

kematangan dan kelelahan, (3) faktor kelelahan, meliputi kelelahan jasmani dan

rohani sehingga mengakibatkan tubuh timbul untuk membaringkan tubuh, kelesuan

dan kebosanan sehingga minat dorong untuk menghasilkan sesuatu hilang.

Anitah (2014:2.7) faktor intern meliputi kecakapan, minat, bakat, usaha,

motivasi, perhatian,  kelemahan dan kesehatan, serta kebiasaan siswa.

2. Faktor Eksternal

Slameto (2010:60-72) faktor eksternal ialah faktor yang ada di luar individu.

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar, dikelompokkan menjadi 3

faktor, yaitu (1) faktor keluarga, meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara

anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. (2) faktor
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sekolah, melputi, metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. (3) faktor masyarakat,

meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk

kehidupan masyarakat.

Anitah (2014:2.7) menyatakan faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi

hasil belajar diantaranya adalah lingkungan fisik dan non fisik (termasuk suasana

kelas dalam belajar, seperti riang gembira, menyenangkan, lingkungan sosial

budaya, lingkungan keluarga, program sekolah (termasuk dukungan komite

sekolah, guru, pelaksanaan pembelajaran, dan teman sekolah).

Berdasarkan uraian tersebut, faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor

intern dan faktor ekstern, yang berperan penting dalam proses dan hasil belajar

siswa, sehingga akan mempengaruhi proses pembelajaran yang berlangsung.

2.1.3 Hakikat Pembelajaran

2.1.3.1 Pengertian Pembelajaran

Pengertian pembelajaran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang pembelajaran dan

Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah

proses interaksi antara peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik dan

sumber belajar dan suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah seperangkat

peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik

itu memperoleh kemudahan (Briggs, dalam Rifai dan Anna, 2012:157).
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Gagne (dalam Winatapura:1.19), menyatakan pembelajaran adalah serangkaian

kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada

siswa. Instruction is a  set of vents that affect learners insuch a way that learning

is faciliated. Pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada

siswa untuk berfikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari

(Darsono dalam Hamdani, 2011: 23). Sugandi (dalam Hamdani, 2011: 22)

Pembelajaran sebagai memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan

pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemuannya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan pembelajaran merupakan proses

interaksi antara siswa dengan lingkungan belajar yang saling mempengaruhi demi

tercapainya keberhasilan pembelajaran.

2.1.3.2 Prinsip-prinsip Pembelajaran

Beberapa prinsip pembelajaran disekolah dasar menurut Susanto, (2013:87-

88) sebagai berikut.

1. Prinsip motivasi adalah upaya guru untuk menumbuhkan dorongan belajar, baik

dari dalam atau dari luar diri anak, sehingga anak belajar seoptimal mungkin

sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

2. Prinsip latar belakang adalah upaya guru atau pendidik dalam proses belajar

mengajar memperhatikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah

dimiliki anak agar tidak terjadi pengulangan yang membosankan.

3. Prinsip pemusatan perhatian adalah usaha untuk memusatkan perhatian anak

dengan jalan mengajukan masalah yang hendak dipecahkan lebih terarah untuk

mencapai tujuan yang hendak dicapai.
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4. Prinsip keterpaduan, merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Oleh

karena itu, guru dalam menyampaikan materi hendaknya mengaitkan pokok

bahasan dengan pokok bahasan lain, atau sub pokok bahasan dengan sub pokok

bahasan lain agar anak mendapat gambaran keterpaduan dalam proses perolehan

hasil belajar.

5. Prinsip pemecahkan masalah adalah situasi belajar yang dihadapkan pada

masalah-masalah. Hal ini dimaksudkan agar anak peka dan juga mendorong

mereka untuk mencari, memilih dan menentukan pemecahan masalah sesuai

dengan kemampuannya.

6. Prinsip menemukan adalah kegiatan menggali potensi yang dimiliki anak untuk

mencari, mengembangkan hasil perolehannya dalam bentuk fakta dan informasi.

Untuk itu, proses belajar mengajar yang mengembangkan potensi anak tidak

akan menyebabkan membosankan.

7. Prinsip belajar sambil bekerja yaitu suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan

pengalaman untuk mengembangkan dan memperoleh pengalaman baru.

Pengalaman belajar yang diperoleh melalui bekerja tidak mudah dilupakan oleh

anak. Dengan demikian, proses belajar mengajar yang memberi kesempatan

kepada anak untuk bekerja, berbuat sesuatu akan memupuk kepercayaan diri,

gembira, dan puas karena kemampuannya tersalurkan dengan melihat hasil

kerjanya.

8. Prinsip belajar sambil bermain adalah kegiatan yang dapat menimbulkan

suasana menyenangkan bagi siswa dalam belajar, karena dalam bermain
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pengetahuan, keterampilan, sikap dan daya fantasi anak berkembang. Suasana

demikian akan mendorong anak aktif dalam belajar.

9. Prinsip perbedaan individu adalah upaya guru dalam proses belajar mengajar

yang memperhatikan perbedaan individu dari tingkat kecerdasan, sifat, dan

kebiasaan atau latar belakang keluarga. Hendaknya guru tidak memperlakukan

anak seolah-olah sama semua.

10. Prinsip hubungan sosial adalah sosialisasi pada masa anak yang sedang

tumbuh yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kegiatan belajar

hendaknya dilakukan secara berkelompok untuk melatih anak menciptakan

suasana kerja sama dengan saling menghargai satu sama lain.

2.1.3.2 Komponen-Komponen Pembelajaran

Pembelajaran akan berlangsung optimal apabila tersusun oleh beberapa

komponen-komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.

Rifa’I dan Anni (2012:159) menyatakan komponen-komponen pembelajaran terdiri

atas tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, strategi, media, evaluasi, dan

penunjang.

1. Tujuan, secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan

pembelajaran yaitu instructional effect berupa pengetahuan dan ketrampilan

yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran kurikuler;

2. Subjek belajar, merupakan komponen utama dalam pembelajaran karena

berperan sebagai subjek sekaligus objek;

3. Materi pelajaran, terdapat dalam silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan

buku sumber. Materi pelajaran harus komprehensif, terorganisasi secara
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sistematis, dan dideskripsikan dengan jelas supaya proses pembelajaran

berlangsung intensif;

4. Strategi, merupakan pola umum mewujudkan proses pembelajaran yang

diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan;

5. Media, yaitu alat atau wahana yang digunakan pendidik dalam proses untuk

membantu penyampaian pesan pembelajaran;

6. Penunjang, yaitu fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, dan bahan

pelajaran yang berfungsi untuk memperlancar, melengkapi, dan mempermudah

proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan komponen pembelajaran

merupakan hal-hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembelajaran agar

tercapai keberhasilan pembelajaran, meliputi tujuan, subjek belajar, materi, strategi,

media, dan penunjang.

2.1.4 Teori Belajar

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana

terjadinya belajar atau bagaimana informasi  diproses dalam pikiran seorang siswa.

Berdasarkan suatu teori belajar diharapkan pembelajaran dapat meningkatkan hasil

belajar yang dieroleh siswa. Teori belajar yang mendasari pelaksanaan

pembelajaran menggunakan model Value Clarification Technique (VCT) sebagai

berikut.
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2.1.4.1 Teori Belajar Kognitif Piaget

Menurut teori kognitif, belajar merupakan proses mental yang aktif untuk

mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Teori kognitif menekankan

belajar sebagai proses internal.

Piaget (dalam Rifa’I dan Anni, 2012:32-35) menyatakan perkembangan

kognitif terdiri atas empat tahap.

1. Tahap sensorimotorik, terjadi antar usia 0-2 tahun. Pada tahap ini bayi

menyususun pemahaman dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indra

dengan gerakan motorik. Pada awal tahap ini, bayi hanya memperlihatkan pola

reflektif untuk beradaptasi dengan dunia dan menjelang akhir tahap ini bayi

menunjukkan pola sensorimotorik yang lebih kompleks.

2. Tahap pra operasional, terjadi antara usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, pemikiran

lebih bersifat simbolis, egoisentris, dan intuitif sehingga tidak melibatkan

pemikiran operasional. Pemikiran pada tahap ini dibagi menjadi dua sub-tahap

yaitu simbolik dan intuitif.

3. Tahap operasional konkrit, terjadi antara usia 7-11 tahun. Pada tahap ini siswa

dapat mengoperasikan berbagai logika, namun masih berbentuk benda konkrit.

Siswa sudah dapat berpikir logis untuk memecahkan masalah konkrit.

4. Tahap operasional formal, terjadi antara usia 11-15 tahun. Pada tahap ini siswa

dapat berpikir abstrak, idealis, dan logis. Pemikiran operasional formal tampak

lebih jelas dalam memecahkan masalah verbal.
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2.1.4.2 Teori Kontruktivisme

Rifa`i dan Ani (2012:189), menyatakan bahwa pembelajaran menekankan

ada proses belajar bukan mengajar. Peserta didik secara individu menemukan dan

mentransfer informasi yang kompleks. Kontruktivisme adalah suatu pendekatan

terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau

membuat pengetahuannya sendiri dan realitas  ditentukan oleh pengalaman orang

itu sendiri pula (Suranto, 2015:68).

Tugas guru adalah mengajar, mentransfer ilmu pendidikan. Mengajar adalah

bentuk partisipasi dengan siswa dalam membentuk pengetahuan, dan membuat

makna, mencari kejelasan dan justifikasi. Oleh karena itu guru berperan sebagai

fasilitator dan mediator untuk membantu optimalisasi belajar siswa.

2.1.4.3 Teori Belajar Behavioristik

Teori behavioristik mendefinisikan bahwa belajar merupakan perubahan

perilaku, khususnya perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku (yang baru)

sebagai hasil belajar, bukan sebagai hasil proses pematangan (atau pendewasaan)

semata. Menurut teori belajar behavioristik, perubahan perilaku manusia sangat

dipengaruhi oleh lingkungan yang akan memberikan beragam pengalaman kepada

seseorang. Lingkungan merupakan stimulus yang dapat mempengaruhi dan atau

mengubah kapasitas untuk merespon. Teori belajar behavioristik sangat

menekankan pada hasil belajar (outcome), yaitu perubahan tingkah laku yang dapat

dilihat, dan tidak begitu memperhatikan apa yang terjadi di dalam otak manusia

karena hal tersebut tidak dapat dilihat. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu

apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku.
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Pembelajaran merupakan upaya pembentuk tingkah laku yang diinginkan

dengan meyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan lingkungan dengan tingkah

laku si belajar (Rifa`i dan Anni 2012:169). Selain itu, teori belajar Behavioristik

mendefinisikan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku, khususnya

perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku yang baru sebagai hasil belajar, bukan

sebagai hasil proses pematangan atau pendewasaan semata. Menurut teori belajar

behavioristik perubahan tingkah laku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan

yang akan memberikan beragam pengalaman keadaan seseorang. Lingkungan

merupakan stimulus yang dapat mempengruhi dan atau mengubah kapasitas untuk

merespon (Winataputra 2008:2.4).

Berdasarkan urain tersebut teori yang mendukung menggunakan

pembelajaran menggunakan  model Value Clarification Technique (VCT) adalah

teori Kognitivisme dan Kontruktivisme. Teori Kognitivisme mendasari penelitian

ini karena berdasarkan teori kognitif Piaget, bahwa anak usia 7-11 tahun adalah

tahap operasional konkrit yaitu siswa sudah mampu berpikir logis untuk

memecahkan masalah yang konkrit. Sehingga untuk siswa kelas II SD  yang berusia

8-9 tahun adalah pada tahap operasional konkrit. Sedangkan pada teori

kontruktivisme digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan pengalaman siswa

dalam menerima pengetahuan, dimana mereka memperoleh pengetahuannya

dengan pengalaman yang dilakukan secara langsung. Sehingga model VCT yang

digunakan sudah sesuai dengan kedua teori belajar tersebut. Bahwa materi yang

sudah didapatkan dalam proses pembelajaran dengan model VCT, siswa dapat

mengaplikasikannya secara langsung saat pembelajaran berlangsung. Sehingga
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siswa memperoleh pengetahuannya dari apa yang telah dilakukan selama proses

pembelajaran. Guru harus menguasai teori-teori belajar agar dapat bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan siswa.

2.1.5 Aktivitas Belajar Siswa

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang

standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, aktivitas belajar

adalah kegiatan mengolah pengalaman data praktik dengan cara mendengar,

membaca, menulis, mendiskusikan, merefleksikan rangsangan, dan memecahkan

masalah.

Akivitas belajar siswa menurut P. Diedrich (dalam Hamalik, 2013:172-173)

sebagai berikut.

1. Kegiatan-kegiatan visual.

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi,

pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain.

2. Kegiatan-kegitan lisan.

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan susatu kejadian,

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara,

diskusi, interupsi.

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkn radio.

4. Kegiatan-kegiatan menulis
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Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi,

membuat rangkuman, mengeerjakan tes, dan mengisi angket.

5. Kegiatan-kegiatan menggambar

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola.

6. Kegiatan-kegiatan metrik

Melakukan percobaan,  memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat

model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun.

7. Kegiatan-kegiataan mental

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, faktor-faktor,

melihat, hubungan-hubungan, membuat  keputusan.

8. Kegiatan emosional

Minat, membedakan, berani, tenang dan lain-lain.

Sedangkan menurut Whipple (dalam Hamalik, 2014:173-174) membagi

aktivitas siswa sebagai berikut.

1. Bekerja dengan alat-alat visual, diantaranya: mengumpulkan gambar-gambar

dan bahan-bahan ilustrasi lainnya; mempelajari gambar-gambar, khusus

mendengarkan penjelasan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan; mengurangi

pameran; memilih alat-alat visual ketika memberikan laporan lisan;

2. Ekskursi dan trip, diantaranya: mengunjungi museum; menyaksikan

demonstrasi, seperti proses penerbitan surat kabar;

3. Mempelajari masalah-masalah, diantaranya: mencari informasi dalam

menjawab pertanyaan-pertanyaan penting; mempelajari referensi; melakukan

eksperimen; membuat rangkuman; menafsirkan peta;
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4. Mengapresiasi literature, diantaranya: membaca cerita-cerita yang menarik;

mendengarkan bacaan;

5. Ilustrasi dan konstruksi, diantaranya: membuat diagram; menggambar peta;

membuat poster; menyusun rencana permainan;

6. Bekerja menyajikan informasi, diantaranya: menyarankan cara-cara penyajian

informasi yang menarik; menyensor bahan-bahan dalam buku; menulis dan

menyajikan dramatisasi;

7. Cek dan tes, diantaranya: menyiapkan tes-tes untuk murid; menyusun grafik

perkembangan; mengerjakan informasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan aktivitas belajar siswa

adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti pembelajaran,

meliputi kegiatan-kegiatan visual, kegiatan-kegiatan lisan, kegiatan-kegiatan

mendengarkan, kegiatan-kegiatan menulis, kegiatan-kegiatan menggambar,

kegiatan-kegiatan metrik, kegiatan-kegiatan mental, dan  kegiatan-kegiatan

emosional.Aktivitas belajar dilakukan siswa baik secara fisik maupun mental dalam

kegiatan pembelajaran. Aktivitas belajar siswa sangat berpengaruh terhadap hasil

belajar siswa. Dalam mengukur aktivitas belajar siswa, guru berpedoman pada

beberapa indikator, yaitu (1) mempersiapkan diri untuk mengikuti proses

pembelajaran; (2) aktif bertanya dan menyampaikan gagasan saat pembelajaran

berlangsung; (3) memperhatikan penyajian informasi materi yang akan dipelajari;

(4) mendiskusikan masalah dalam Lembar Kerja Siswa; (5) menyampaikan hasil

diskusi; (7) membuat rangkuman dan kesimpulan dari materi ajar; (8) mengerjakan

soal individu.
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2.1.6  Hasil Belajar

Rifa’i dan Anni (2012:69) menyatakan hasil belajar merupakan perubahan

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar dan sesuai

dengan apa yang dipelajari siswa.

Benyamin S. Bloom menyampaikan tiga taksonomi yang disebut dengan

ranah belajar yang terdiri dari ranah kognitif (cognitif domain), ranah afektif

(affective domain)  dan ranah psikomotorik  (psychomotoric domain). Ranah

kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran

intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan (knowledge),

pemahaman (comprehension), penerapan (aplication), analisis (anlysis), sintesis

(synthesis) dan penilaian (evaluation). Ranah afektif berkaitan dengan perasaan,

sikap, minat, dan nilai. Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik

seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulsi objek, dan koordinasi syaraf.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah,

tujuan dari pembelajaran berupa perubahan tingkah laku seseorang atau perilaku

seseorang setelah melakukan kegiatan belajar, meliputi aspek kognitif, afektif, dan

psikomotorik. Namun dalam penelitian ini memfokuskan pada aspek kognitif yaitu

berupa pengetahuan siswa pada hasil belajar mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan materi menerapkan nilai-nilai Pancasila.

2.1.7 Metode Ceramah

2.1.7.1 Pengertian Metode Ceramah

Ceramah menurut bahasa berasal dari kata lego bahasa latin, yang diartikan

secara umum dengan mengajar sebagai akibat dari guru menyampaikan pelajaran
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dengan membaca dari buku dengan mendikte pelajaran dengan menggunakan buku

kemudian menjadi lecture methode atau metode ceramah. Ceramah adalah sebuah

bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturn lisan dari guru kepada peserta

didik. Dalam pelaksanaan ceramah untuk menjelaskan uraiannya, guru dapat

menggunakan alat-alat bantu seperti gambar dan audio visual lainnya. Ceramah

juga sebagai kegiatan memberikan informasi dengan kata-kata yang sering

mengaburkan dan kadang-kadang ditafsirkan salah (Sagala dalam Taniredja,

2015:45).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode ceramah

adalah metode yang sering digunakan guru untuk menjelaskan materi kepada siswa

dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dengan komunikasi lisan. Metode

ceramah harus bervariasi agar proses pembelajaran tidak menjenuhkan. Oleh

karena itu, guru perlu memahami metode ceramah yang baik di dalam pembelajaran

agar tujuan yang diinginkan tercapai.

2.1.7.2 Karakteristik Metode Ceramah

Peranan siswa dalam model ceramah adalah mendengarkan dengan teliti dan

mencatat masalah masalah penting yang disampaikan guru. Menurut Sagala (dalam

Taniredja, 2015:46-47), sifat metode ceramah adalah:

1. Tidak dapat memberikan kesempatan untuk berdiskusi memecahkan masalah

sehingga proses penyerapan pengetahuan kurang tajam

2. Kuranng memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan

keberanian mengemukakan pendapatnya
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3. Pernyataan lisan dalam ceramah kurang dapat ditangkap oleh pendengarannya,

apalagi digunakan kata-kata asing.

4. Kurang cocok dengan tingah laku kemampuan anak yang masih kecil , karena

taraf berpikir anak masih berada dalam taraf yang konkret.

E.J Thomas, (dalam Taniredja, 2015:46)  menyebutkan bahwa kelemahan

dari metode ceramah seperti:

1. Komunikasi yang terjadi hanya satu arah. Akibatnya apabila metode ini

diterapkan secara murni, siswa menjadi pasif karena tidak diberi kesempatan

untuk menyampaikan pendapat atau bertanya.

2. Guru mengalami kesukaran untuk memenuhi kebutuhan individual pendengar

yang heterogen. Siswa yang kecepatan belajarnya lambat akan mengalami

kesukaran mentransfer pengetahuan baru jika guru mengajar terlalu cepat.

Sebaliknya siswa yang kecepatan belajarnya cepat akan menjadi bosan.

Akibatnya perbedan yang terjadi diantara siswa menjadi semakin besar bila guru

hanya mementingkan penyampaian infrormasi secepatnya tanpa memperhatikan

kebutuhan dan kecepatan belajar individu.

3. Siswa tidak diberi kesempatan untuk berfikir dan berperilaku kreatif. Pengajaran

tidak terpusat pada siswa, tetapi pada guru. Akibatnya siswa menjadi pasif, tidak

terampil dan cepat menjadi bosan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode ceramah

digunakan dengan siswa mendengarkan dan mencatat hal-hal yang dianggap

penting sehingga siswa harus fokus saat guru menerangkan suatu materi. Selain itu,
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dalam penggunaan metode ceramah harus lebih variatif, agar kegiatan belajar

mengajar tidak monoton sehingga siswa tidak merasa bosan.

2.1.7.3 Sintak Metode Ceramah

Langkah-langkah model ceramah menurut Silberman, (dalam Taniredja,

2015:47-48) sebagai berikut.

1. Mengemukakan cerita atau visual yang menarik, sajikan anekdot, cerita fiksi,

kartun atau grafik yang relevan yang dapat memenuhi perhatian peserta didik

terhadap apa yang anda kerjakan.

2. Tawarkan sebuah masalah, kemukakan sebuah problem disekitar ceramah yang

disusun.

3. Bangkitkan perhatian dengan memberi pernyataan berilah peserta didik sebuah

pertanyaan apakah mereka memiliki sedikit pengetahuan sebelumnya sehingga

mereka termotivasi untuk mendengarkan ceramah anda dan tertarik untuk

menjawab.

4. Headlines memberi poin-poin dari ceramah pada kata-kata kunci yang berfungsi

sebagai alat bantu ingatan sub hiding verbal.

5. Contoh dan analogi mengemukakan ilustrasi kehidupan nyata mengenai gagsan

dalam ceramah, dan jika mungkin buatkan perbandingan antara materi anda dan

pengetahuan dengan pengalaman peserta didik yang telah peserta didik alami.

6. Alat bantu visual gunakan flip chart, transparansi, hand out dan demostrasi yang

membantu mahasiswa melihat dan mendengar apa yang anda katakan.
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7. Tantang spot hentikan cermah secara periodik dan tatanglah siswa untuk

memberi contoh dari konsep yanng disajikan untuk menjawab pertanyaan kuis

spot.

8. Latihan-latihan yang memperjelas seluruh penyajian, selingi dengan aktivitas

singkat yang memperjelas poin-poin yang dibuat.

9. Aplikasi problem, dengan mengajukan problem atau pertanyaan pada siswa

untuk diselsaikan dengan didasarkan pada informasi yang diberikan sewaktu

ceramah.

10. Review peserta didik, mintalah siswa saling mereview isi ceramah satu dengan

yang lain, atau berilah mereka review tes dengan menskor sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, langkah-langkah metode tanya jawab dalam

pembelajaran yaitu, dengan guru menyiapkan cerita atau materi, siswa diberi

masalah dan siswa memikirkan jawaban, menghargai pendapat atau pertanyaan dari

siswa, memberikan penguatan atas jawaban siswa dan membuat ringkasan hasil

tanya jawab sehingga diperoleh pengetahuan yang sistematik. Metode tanya jawab

digunakan sebagai selingan metode lain.

2.1.8 Metode Tanya Jawab

Aqib (2014:105-106) menyatakan bahwa metode tanya jawab merupakan

metode dalam mengajar dengan cara melakukan tanya jawab dari hasil ulang

pelajaran lalu untuk mengingatkan kembali siswa mengenai materi yang sudah

pernah diajarkan. Metode tanya jawab merupakan suatu cara penyajian bahan

pelajaran melalui berbagai bentuk pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Metode ini

sering digunakan dalam proses mengajar bersama-sama dengan metode lain. Tanya



34

jawab dilakukan untuk mengetahui sejauh mana bahan pelajaran yang sedang atau

telah dibahas dipahami oleh siswa. Dari hasil tanya jawab itu, guru dapat

memperjelas atau meluruskan pemahaman siswa mengenai bahan pelajaran tertentu

(Hamdani, 2011:275).

Sudjana (2009:78-79) menyatakan metode tanya jawab merupakan metode

mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two

way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru

bertanya siswa menjawab, atau siswa bertanya guru menjawab. Dalam komunikasi

ini terlihat adanya hubungan timbal balik antara guru dengan siswa.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode tanya

jawab merupakan metode dalam mengajar dalam bentuk pertanyaan yang harus

dijawab oleh siswa mengenai pelajaran yang lalu untuk mengetahui sejauh mana

bahan pelajaran yang telah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, metode tanya

jawab membantu mengembangkan kemampuan siswa, seperti mengajukan dan

merumuskan pertanyaan serta mengkomunikasikan.

2.1.8.1  Karakteristik Metode Tanya Jawab

Aqib (2014:105-106) menyatakan bahwa metode tanya jawab dapat

diaplikasikan secara tepat, apabila pelaksanaannya ditujukan untuk hal-hal berikut:

1. Meninjau ulang pelajaran atau ceramah yang lalu, agar siswa memusatkan lagi

perhatian pada jenis dan jumlah kemajuan yang telah dicapai sehingga mereka

dapat melanjutkan pelajarannya;

2. Menyelingi pembicaraan agar tetap mendapatkan perhatian siswa, atau dengan

perkataan lain untuk mengikutsertakan mereka;
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3. Mengarahkan pengamatan dan pemikiran mereka.

Sedangkan menurut Sudjana (2009:79) berhasil tidaknya metode tanya

jawab, sangat bergantung kepada teknik guru dalam mengajukan pertanyaannya.

Hal pokok yang harus diperhatikan sebagai berikut.

1. Perumusan pertanyaan harus  jelas dan terbatas, sehingga tidak menimbulkan

keragu-raguan pada siswa;

2. Pertanyaan hendaknya diajukan pada kelas sebelum menunjuk siswa untuk

menjawabnya;

3. Beri kesempatan atau waktu pada siswa untuk memikirkannya;

4. Hargailah pendapat atau pertanyaan dari siswa;

5. Distribusi atau pemberian pertanyaan harus merata;

6. Buatlah ringkasan hasil tanya jawab sehingga memperoleh pengetahuan secara

sistematik.

2.1.8.2 Sintaks Metode Tanya Jawab

Menurut Rusyan (dalam Sagala, 2014:205) langkah-langkah metode tanya

jawab dalam pembelajaran digambarkan bahwa guru mengajukan pertanyaan

kepada siswa, dan kemudian mengalihkan pertanyaan itu kepada siswa lainnya

untuk dikomentari dan diberi penjelasan seperlunya.

Langkah-langkah penting yang diperhatikan dalam metode tanya jawab

sebagai berikut. (Sudjana, 2009:78-79):

1. Tujuan yang akan dicapai dari metode tanya jawab antara lain:

a. untuk mengetahui sampai sejauh mana materi pelajaran yang dikuasai

siswa.
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b. untuk merangsang sisa berpikir.

c. memberi kesempatan pada siswa bertanya pada masalah yang belum

dipahami.

2. Jenis pertanyaan berupa pertanyaan ingatan dan pertanyaan pikiran.s

a. Pertanyaan ingatan digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan

sudah tertanam pada siswa. Pertanyaan ini berupa kata tanya apa, kapan, di

mana, berapa dan sejenisnya.

b. Pertanyaan pikiran digunakan untuk mengetahui sejauh mana cara berpikir

siswa dalam menanggapi persoalan. Biasanya pertanyaan dimulai dengan

kata mengapa, bagaimana.

3. Teknik mengajukan pertanyaan.

Hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengajukan pertanyaan antara lain:

a. perumusan pertanyaan harus jelas dan terbatas.

b. pertanyaan diajukan pada kelas sebelum menunjuk siswa untuk menjawab.

c. memberi kesempatan siswa untuk memikirkan jawaban.

d. menghargai pendapat atau pertanyaan dari siswa.

e. pemberian pertanyaan merata.

f. membuat ringkasan hasil tanya jawab sehingga diperoleh pengetahuan yang

sistematik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, langkah-langkah metode tanya jawab

dalam pembelajaran yaitu guru mengajukan pertanyaan pada kelas sebelum

menunjuk siswa untuk menjawab, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk

memikirkan jawaban, menghargai pendapat atau pertanyaan dari siswa,
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memberikan penguatan atas jawaban siswa dan membuat ringkasan hasil tanya

jawab sehingga diperoleh pengetahuan yang sistematik. Metode tanya jawab

digunakan sebagai selingan metode lain.

2.1.9   Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT)

2.1.9.1 Pengertian  Model Pembelajaran Value  Clarification Technique

Sanjaya (dalam Taniredja, 2015: 87) mendefinisikan VCT merupakan teknik

pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang

dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai

yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa.

Zakiyah (2014:188) menjelaskan bahwa VCT adalah salah satu teknik

pembelajaran  yang dapat memenuhi tujuan pencapaian pendidikan nilai.

Sedangkan menurut Djahiri (dalam Zakiyah, 2014:188) bahwa Value Clarification

Technique merupakan sebuah cara menanamkan dan menggali atau

mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari diri peserta didik.

Berdasarkan pendapat tersebut, teknik mengklarifikasi nilai Value

Clarification Technique atau  (VCT) dapat disimpulkan sebagai teknik pengajaran

untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap

baik dalam menghadapi suatu masalah atau persoalan melalui proses menganalisis

nilai yang telah ada dan tertanam dalam diri siswa.

2.1.9.2 Krakteristik  Model Pembelajaran Value  Clarification Technique

VCT sebagai suatu model dalam strategi pembelajaraan moral bertujuan:

1. mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai;
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2. membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya, baik

tingkatannya maupun sifatnya (positif daan negatifnya) untuk dibina ke arah

peningkatan dan perbaikannya;

3. menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional dan

diterima siswa sehingga pada akhirnya nilai tersebut menjadi milik siswa;

4. melatih siswa cara menilai, menerima, dan mengambil keputusan terhadap suatu

persoalan dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Prisip-prisip VCT menurut Taniredja ( 2015: 89 ) sebagai berikut.

1. Penanaman nilai dan pengubahan sikap dipengaruhi banyak faktor antara lain

faktor potensi diri; kepekaaan emosi, intelektual dan faktor lingkungan; norma

nilai masyarakat, sistem pendidikan dan lingkungan keluarga dan lingkungan

bermain.

2. Sikap dan perubahan sikap dipegaruhi oleh stimulus yang diterima siswa dan

kekuatan nilai yang telah tertanam  atau dimilliki pada diri siswa.

3. Nillai, moral dan norma dipengaruhi oleh faktor perkembangan, sehingga guru

harus mempertimbangkan tingkat perkembangan moral (moral development)

dari setiap siswa. Tingkat perkembangan moraal untuk siswa dipengaruhi oleh

usia dan pengaruh lingkungan terutama lingkungan soosial.

4. Pengubahan sikap dan nilai memerlukan keterampilan mengkarifikasi nilai atau

sikap secara rasional, sehingga dalam diri siswa muncul kesadaran diri bukan

karena rasa kewajiban bersikap tertentu atau berbuat tertentu.

5. Pengubahan nilai memerlukan keterbukaan, karena itu pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaran melalui VCT menuntut keterbukaan antara guru dengan siswa.
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2.1.9.3 Sintaks Pembelajaran Model Pembelajaran Value  Clarification

Technique

John Jarolime (dalam Zakiyah 2014:193) menjelaskan langkah-langkah

pembelajaran dengan VCT dalam tujuh tahap yang dibagi ke dalam tiga tingkat.

Setiap tahapan dijelaskan sebagai berikut.

1. Kebebasan Memilih

Pada tingkatan ini terdapat tiga tahapan, yaitu:

a. memilih secara bebas, artinya kesempatan untuk menentukan pilihan yang

baik menurutnya baik. Nilai yang dipaksakan tidak akan menjadi miliknya

secara penuh;

b. memilih dari beberapa alterntif. Artinya, untuk menentukan pilihan dari

beberapa alternatif pilihan secara bebas;

c. memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan konsekuensi  yang akan

timbul sebagai akibat pillihannya.

2. Menghargai

Tingkatan ini terdiri atas dua tahap pembelajaran, yaitu:

a. adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihanya

sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari dirinya;

b. menegaskan nilai yang telah  menjadi bagian integral dalam dirinya di depan

umum. Artinya, jika kita menganggap nilai itu suatu pilihan, kita akan berani

dengan penuh  kesadaran untuk menunjukkannya di depan orang lain.

3. Berbuat

Tingkatan ini terdiri dari dua tahap, yaitu:
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a. kemampuan untuk mencoba melaksanaknannya;

b. mengulangi perilaku sesuai dengan pilihannya. Atinya, nilai yang menjadi

pilihan itu harus tercermin dalam kehidupannya sehari-hari.

Teknik pembelajaran VCT (dalam Zakiyah 2014:193), antara lain sebagai

berikut.

1. Membuat/mencari media stimuus berupa contoh keadaan/perbuatan yang

memuat nilai-nilai kontras yang disesuaikan dengan topik atau tema target

pembelajaran. Dengan persyaratan hendaknya mampu merangsang, melibatkan

dan mengembangkan potensi afektal siswa, terjangkau dengan tingkat berfikir

siswa. Misalnya, peristiwa “tabrak lari”.

2. Kegiatan pembelajaran, meliputi hal-hal berikut.

a. Guru memberikan stimulus dengan cara membaca/menampilkan cerita atau

menampilkan gambar. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh guru sendiri atau

meminta bantuan kepada siswa.

b. Pemberian kesempatan kepada siswa untuk berdialog sendiri atau sesama

teman sehubungan dengan stimulus.

c. Pelaksanaan dialog terpimpin melalui pertanyaan yaang telah disusun oleh

guru yang berhubungan dengan stimulus, baik secara individual maupun

berkelompok.

d. Penentuan argumen atau pendirian melalui pertanyaan guru, baik secara

individual maupun kelompok.

e. Pembahasan atau pembuktian argumen.

f. Penyimpulan.
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Proses Kegiatan Pembelajaran VCT (dalam Zakiyah 2014:193).

1. Persiapan

Kegiatan persiapan pembelajaran VCT, meliputi hal-hal berikut.

a. Menyusun RPP sesuai dengan pokok bahasan. Pada kesempatan ini diambil

contoh materi kedisiplinan.

b. Menetapkan bagian dari materi kedisiplinan yang akan disajikan melalui

analisis nilai, materi dapat dipilah, seperti kedisiplinan di rumah, di sekolah,

atauun di jalan raya.

c. Menyusun skenario pembelajaran sehingga langkah-langkah

pembelajarannya jelas.

d. Menyiapkan media stimulus untuk ber-VCT, seeprti cerita, guntingan koran,

atau memutar video.

e. Menyiakan lembar kerja yang berisi anduan tererinci bagi siswa dalam ber-

VCT.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran VCT, meliputi:

a. Setelah membuka pelajaran, dijelaskan kepada siswa bahwa mereka akan ber-

VCT;

b. Pelontaran stimulus oleh guru atau siswa yang telah dirancang sedemikian

rupa;

c. Guru memerhatikan aksi dan reaksi spontan siswa terhadap simulus yang

diberikan;
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d. Menentukan argumen. Pada tahap ini sudah mulai ditanamkan target nilai dan

konsep yang sesuai dengan materi.

e. Penyimpulan yang dapat berupa bagian intisari materi.

3. Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan dengan evaluasi proses dan evaluasi hasil belajar.

Evaluasi proses dapat dilakukan dengan mengamati jalannya diskusi, sikap, dan

aktivitas siswa ataupun proses pembelajaran secara menyeluruh. Adapun

evaluasi hasil dapat dilihat dari hasil  tes. Berikanlah pujian kepada siswa yang

mampu berpendapat sekalipun pendapatnya belum lengkap secara variatif.

2.1.9.4  Kelebihan Model Pembelajaran Value  Clarification Technique

Menurut A. Kosasih Djahiri (dalam Zakiyah 214:189) pola pembelajaran

VCT dianggap unggul untuk pembelajaran afektif karena:

1. mampu membina dan mempribadikan nilai dan moral.

2. mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan.

3. mampu mengklarifiksi dan menilai kualitas nilai moral diri siswa dan nilai moral

dalam kehidupan nyata.

4. mampu mengundang, melibatkan, membina, dan mengembangkan potensi diri

siswa, terutama potensi afektualnya.

5. mampu memberikan pengalaman belajar dalam berbagai kehidupan.

6. mampu menangkal, meniadakan, mengitervensi, dan menyubversi berbagai nilai

moral naif yang ada dalam sistem nilai dan moral yang ada dalam diri seseorang.
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7. menuntun dan memotivasi untuk hidup layak dan bermoral lagi.

Salah satu karakteristik VCT sebagai suatu model dalam strategi

pembelajaran sikap adalah proses penanaman nilai dilakukan melalui proses

analisis nilai yang telah ada sebelumnya dalm diri siswa, kemudian

menyelaraskannya dengan nilai nilai baru yang hendak ditanamkan.

2.1.9.5 Solusi Mengatasi Pembelajaran VCT

Mengatasi kekurangan VCT menurut Taniredja (2015:92) yaitu:

1. Guru berlatih dan memiliki keterampilan mengajar sesuai standar kompetensi

guru. Pengalaman guru yang berulang kali menggunakan VCT akan

memberikan pengalaman yang sangat berharga karena memunculkan model

model VCT yang merupakan modifikasi sesuai kemampuan dan kreativitas guru.

2. Dalam setiap pembelajaran menggunakan tematik atau pendekatan kontekstual,

antara lain dengan mengambil topik yng  sedang terjadi dan ada di sekitar peserta

didik, menyesuaikan dengan hari besarnassional, atau mengaitkaaan dengan

program yaang sedang dilaksanakan pemerintah.

2.1.10   Media Pembelajaran Visual

2.1.10.1 Pengertian Media Pembelajaran

Media adalah sebuah perantara atau pengantar. Media pembelajaran adalah

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalur pesan dan merangsang terjadinya

proses belajar pada si pembelajar (siswa) (Aqib, 2013:50). Media belajar

merupakan bagian dari sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa pesan, orang,

bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Sedangan menurut Sudjana (2013:1) yang

dimaksud bahan pengajaran atau sumber belajar adalah seperangkat materi
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keilmuan yang terdiri atas fakta, konsep, prinsip, generalisasi suatu ilmu

pengetahun yang bersumber dari kurikulum dan dapat menunjang tercapainya

tujuan pengajaran.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaaran

adalah sesuatu yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang

bertujuan untuk merangsang proses belajar pada siswa.

2.1.10.2 Pengertian Media Pembelajaran Visual (Gambar)

Media gambar adalah media yang paling umum dipakai. Gambar merupakan

bahasa yang umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana.

Menurut Nana Sudjana (gambar merupakan: “salah satu media pengajaran

yang amat dikenal di dalam setiap pengajaran). Hal itu disebabkan

kesederhanaanya, tanpa memerlukan kelengkapan dan tidak perlu diproyeksikan

untuk mengamati.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media gambar merupakan media

yang mudah dalam penggunaaya karena sederhana dan tanpa memerlukan

kelengkapan dan tidak perlu diproyeksi lagi.

2.1.10.3 Manfaaat Media Pembelajaran

Manfaat media pembelajaran menurut Aqib (2013: 51) sebagai berikut:

sebagai berikut.

1. menyeragamkan penyampian materi.

2. pembelajaran lebih jelas dan menarik.

3. proses pembelajaran lebih interaksi

4. efisiensi waktu dan tenaga
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5. meningkatkan kulitas hasil belajar.

6. belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

7. menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses dan materi belajar.

8. meningkatkan peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif.

2.1.10.4 Karakteristik  Media Pembelajaran Visual (Gambar)

Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2013:20), media gambar yang baik

hendaknya mengembangkan daya imajinasi atau citra anak didik.

Dalam merancang media pengajaran perlu memperhatikan beberapa patokan,

diataranya sebagai berikut.

1. Kesederhanaan, dalam tata letak sebuah media pengajaran, harus terlihat jelas

perbedaan antara latar depan dari latar belakang, dan unsur yang ditonjolkan.

2. Keterpaduan, mengandung pengertian apa hubungan erat diantara berbagai

unsur visual sehingga secara keseluruhannya berfungsi padu.

3. Penekanan, memegang peranan penting dalam penyajian media pengajaran,

walaupun penyajian visual bersifat tunggal, dengan satu gagasan pokoknya,

memiiki keterpaduan.

4. Keseimbangan, mencakup dua macam yaitu keseimbangan formal atau simetris

dan keseimbangan informal atau asimetris.

5. Garis, dalam pesan-pesan visual dapat berfungsi untuk menghubungkan

berbagai unsur bersama-sama, serta mengarahkan pengamatan dalam

mempelajari  unsur-unsurr visual dalam urutan-urutan khusus.

6. Bentuk,  dalam merancang media pengajaran suatu bentuk yang tidak lazim,

dapat memberikan perhatian secara khusus kepada media visual.
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7. Ruang, merupakan unsur visual yang penting dalam merancang media

pengajaran.

8. Tekstur, unsur visual yang memungkinkan timbul suatu kesan kasar  atau

halusnya permukaan.

9. Warna, merupakan penambahan yang penting untuk sebagian besar media

visual, tetapi pemakaiannya harus hemat dan hati-hati bila menghendaki

dampaknya yang baik.

Berdasarkan uraian diatas,  dapat disimpulkan bahwa dalam merancang media

pengajaran  perlu memperhatikan beberapa patokan antara lian kesederhanaan,

keterpaduan, penekanan, keseimbangan, garis, bentuk, tekstur, ruang dan warna.

2.1.11    Hakikat Pembelajaran PKn

2.1.11.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaran adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai

wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang

berakar pada budaya banga Indonesia (Susanto, 2014:225). Sedangkan menurut

Azyumardi Azra (dalam Susanto, 2014:226), menyebutkan bahwa pendidikan

kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang

pemerintah, konstitusi, lembaga lembaga demokrasi, rule of law, HAM, hak dan

kewajiban warga negara serta proses demokrasi.

Sementara menurut Zamroni (dalam Susanto, 2014:226), pendidikan

kewarganegaraaan adalah pendidikan demokrasi  yang bertujuan untuk

mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis.

Menurut  Soemantri (dalam Winataputra 2013), istilah Kewarganegaraan
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merupakan terjemahan dari civic yang merupakan mata pelajaran sosial yang

bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara

yang baik (good citizen) Winatputra (2008:1.1) PKndalam paradigma barunya

mengembangkan pendidikan demokrasi mengemban tiga fungsi pokok, yakni

mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelleigence), membina tanggung

jawab warga negara (civic responbility) dan mendorong partisipasi warga negara

(civic participation).

Berdasarkan uraian tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata

pelajaran sosial yang mengembangkan nilai luhur dan moral serta mendidik siswa

agar cerdas, tanggung jawab, kritis dan menjadi warga negara yang demokratis.

2.1.11.2 Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Susanto (2014:234) menerangkan bahwa tujuan PKn di sekolah dasar adalah

untuk menjadikan warga negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu, mau, dan

sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam lampiran Permendiknas No. 22 Tahun

2006 dikemukakan bahwa  Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara

yang memahami  dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk

menjadi warga negara Indonesia yang ceras, terampil, dan berkarakter yang

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, sedangkan tujuannya, digariskan

dengan tegas  adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

kewarganegaraan.
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2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggunug jawab, dan bertindak secara

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta

antikorupsi.

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan

karakter masyarkat indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya.

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi.

Menurut Muyasa (dalam Susanto 2014:14), tujuan mata pelajaran pendidikan

kewarganegaraan adalah untuk menjadikan siswa agar:

1. Mampu berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan

hidup maupun isu kewarganegaaraan di negaranya.

2. Mampu berpartsipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan

bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua

kegiatan.

3. Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup

bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Hal ini akan

mudah tercapai jika pendidikan nilai dan norma tetap ditanamkan pada siswa

sejak usia dini karena siswa sudah memilliki nilai moral yang baik, maka tujuan

untuk mencapai warga negara yang baik akan  mudah terwujudkan.
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan pendidikan

kewarganegaran di SD adalah dapat membentuk warga negara yang bermoral  baik,

warga negara yang tahu dan mau akan hak dan kewajibannya.

2.1.11.3 Ruang Lingkup Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup PKn menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 meliputi:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta

lingkungan, kebanggan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan

NKRI, partisipasi dalam pembelaan Negara, sikap positif terhadap NKRI,

keterbukaan dan jaminan keadilan.

2. Norma, hukum, dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata

tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan

daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum

dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

3. Hak asasi manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban

anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan,

penghormatan dan perlindungan HAM.

4. Kebutuhan warga Negara, meliputi: hidup gotong-royong, harga diri sebagai

warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan

pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan

warga Negara.

5. Konstitusi Negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang

pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan

dasar Negara dengan konstitusi.
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6. Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa, kecamatan, pemerintahan

daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya

politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan,

pers dalam masyarakat demokrasi.

7. Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi

Negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar Negara, pengalaman nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

8. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri

Indonesia, dampak hubungan internasional, organisasi internasional, dan

mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ruang lingkup PKn meliputi

aspek sebagai berikut: (1) persatuan dan kesatuan bangsa; (2) norma, hukum, dan

peraturan; (3) hak asasi manusia; (4) kebutuhan warga Negara; (5) konstitusi

Negara; (6) kekuasaan dan politik; (7) Pancasila; (8) globalisasi.

2.1.11.4 Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD

Materi Pendidikan Kewarganegaraan merupakan konsep-konsep nilai

Pancasila dan UUD 1945 beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan

masyarakat Negara Indonesia (Winataputra, 2013:1.38). Materi Pendidikan

Kewarganegaraan dengan paradigma yang baru dikembangkan dalam bentuk

standar nasional Pendidikan Kewarganegaraan yang pelaksanaannya berprinsip

pada implementasi kurikulum terdesentralisasi. Menurut Winataputra (2008:1.20)

ada empat isi pokok pendidikan kewarganegaraan, sebagai berikut.
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1. Kemampuan dasar dan kemampuan kewarganegaraan sebagai sarana

pembentukan;

2. Standar materi kewarganegaraan sebagai muatan kurikulum dan pembelajaran;

3. Indikator pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kemampuan;

4. Rambu-rambu umum pembelajaran sebagai rujukan alternatif para guru.

Materi Pendidikan Kewarganegaraan di kelas I-VI beranekaragam jenisnya.

Materi tersebut termuat dalam ruang lingkup pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan yang sudah terbagi masing-masing dalam bentuk Standar

Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada Standar Isi. Namun, di kelas II untuk

semester II materi Pendidikan Kewarganegaraan mecakup Sikap Demokratis dan

Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan

penelitian lebih terfokus pada materi Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila.

2.1.11.5 Materi Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila

Kompetensi Dasar :

Indikator :

4.1 Mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang

bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

4.2 Melaksanakan perilaku jujur, disiplin daan senang bekerja dalam kegiatan

sehari-hari.

4.1.1 Mendeskripsikan kejujuran.

4.1.2 Menjelaskan contoh sikap jujur di rumah, sekolah, dan masyarakat.

4.1.3 Mendeskripsikan kedisiplinan.

4.2.1 Menerapkan sikap disiplin di rumah, sekolah, dan masyarakat.
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4.2.2 Menyebutkan contoh sikap disiplin

4.2.3 Mendeskripsikan senang bekerja

4.2.4 Menyebutkan manfaat bersikap jujur, disiplin, dan senang bekerja.

Pada buku Sutasoma, istilah Pancasila mempunyai dua arti , yaitu berbatu

sendi yang lima dan Pelaksanaan Kesusilan yang lima (Pancasila Lima), yaitu (1)

Tidak boleh melakukan kekerasan (2) tidak boleh mencuri (3) tidak boleh berjiwa

dengki (4) tidak boleh berbohong (5) tidak mabuk minuman keras, Darmadji (dalam

Winataputra, 2008:5.3). Sedangkan Pancasila yang dijadikan dasar negara kita

mempunyai lima dasar, dengan rumusan yang sah dan resmi tercantum dalam alinea

ke-4 Pembukaan UUD 1945.

Para ahli di antarannya Notonagoro, Dardji Darmdiardjo, dan Hazairin

berpendapat bahwa sila-sila Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan

kebulatan yaang tidak terpisahkan karena setiap sila mengandung empat sila

lainnya. Kesatuan dan kebulatan tersebut sebagai berikut:

1. Sila I : Ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila II, III, IV,

dan V.

2. Sila II :Kemanusiaan yang adil dan beradab, dijiwai dan diliputi sila I,

menjiwai dan meliputi sila III, IV, dan V.

3. Sila III :Persatuan Indonesia, dijiwai dan diliputi sila I dan II, menjiwai dan

meliputi sila IV dan V.

4. Sila IV :Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

permusyawaratan/perwakilan, dijiwai dan diliputi sila I, II, III dan menjiwai dan

meliputi sila V.
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5. Sila V :Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dijiwai dan diliputi

sila I, II, III, IV, dan IV.

Susunan sila-sila Pancasila itu adalah sistematis hierarkis, yang mengandung

arti bahwa kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan urutan

yang bertingkat, dimana tiap-tiap sila mempunyai tempatnnya  sendiri di dalam

rangkaian susunaan kesatun itu sehingga tidak dapat dipindah-pindahkan.

Materi yang diajarkan di kelas II semester II ini membahas tentang dasar-dasar dari

sikap jujur dan disiplin. Dasar-dasar tersebut meliputi pengertian kejujuran, ciri-ciri

orang yang bersikap jujur, contoh sikap jujur di rumah, sekolah dan masyarakat,

pengertian kedisiplinan, dan menerapkan sikap disiplin di rumah, sekolah dan

masyrakat. Penjelasan materi selengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Kejujuran

Apa kamu pernah berbohong?

Jika tidak, itu merupakan sikap yang benar dan harus dijaga. Tidak berbohong

berarti jujur. Sikap jujur harus dilakukan dimana saja. Jujur dirumah, di sekolah,

dan di lingkungan masyarakat. Sikap jujur juga harus dilakukan kapan pun, baik

saat bersama orang lain maupun saat sendiri. Tuhan selalu mengawasi kita di mana

pun dan kapan pun. Untuk itu, kita harus jujur dalam hidup.

Jujur dapat berarti apa adanya. Kejujuran berarti suatu sikap yang

mencerminkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Artinya, ucapan dan

perbuatannya sama.

Contoh perilaku jujur yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari

antara lain:
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a. jika menemukan dompet di jalan, maka kembalikan dompet kepada

pemiliknya atau serahkan pada bapak atau ibu guru, ataupun pada orang tua

agar ikut membantu mencari pemilik dompet.

b. harus jujur ketika sedang tes, kita tidak boleh bertanya kepada teman maupun

melihat catatan.

c. dalam sebuah permainan, kita tidak boleh berbuat curang terhadap lawan.

Contoh-contoh Sikap Jujur

Jujur adalah berkata dan berbuat kenyataan yang sebenarnya.

Jujur berarti tidak berkat bohong.

Jujur berarti tidak berbaut curang.

 Jujur dalam Kehidupan Sehari-hari

Sikap jujur harus dibiasakan karena perilaku jujur merupakan tindakan mulia dalam

kehidupan sehari-hari. Berikut ini contoh skap jujur dalam kehidupan sehari-hari.

a. Jujur di sekolah

Contoh sikap jujur di sekolah.

1. Bertanya kepada guru  jika belum mengerti.

2. Tidak menyontek sat ulangn atau ujian.

3. Memberi surat keterangan jika tidak masuk sekolah.

4. Meminta izin bila memakai barang milik teman.

5. Tidak berkata bohong kepada guru dan teman

b. Jujur di rumah

1. Meminta izin kepada ayah dan ibu jika keluar rumah.

2. Memint maaf jika melakukan kesalahan.



55

3. Tidak berbohong kepada ayah dan ibu.

4. Selalu  berkata jujur kepada siapa saja.

c. Jujur di masyarakat

1. Mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya.

2. Jika berjanji dengan teman harus ditepati.

3. Tidak membohongi teman bermain.

4. Tidak mengambil barng milik tetangga tanpa izin.

b. Kedisiplinan

Apa kamu selalu masuk sekolah tepat waktu? Apa kamu selalu mengerjakna

PR-mu? Apa kamu memakai seragam sekolah sesuai aturan? Jika semua

jawabanmu adalah “iya” kamu sudah berperilaku disipliin. Sikap disiplin

bermanfaat bagi tiap orang yang melakukannya. Jik disiplin, segala tugas

dantanggngjawab dapat diselesaikan dengan baik. Disiplin hendaknya menjadi

kebiasaan. Disiplin dapat membuat hidup kita tertib dan teratur.

Disiplin adalah taat terhadap aturan. Sikap disiplin harus dimiliki semuaa

orang. Kedisiplinan harus dibsakan sejak kecil. Sikaap disiplin dapat menciptakan

ketertiban.

Seseorang yaang disiplin selalu menaati peraturan. Orang yang disiplin selalu

melaksanakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Disiplin membuat hidup

menjadi teratur.

Bila seseorang disiplin belajar, ia dapat menjadi juara  kelas. Sebaliknya, bila

seseorang tidak disiplin, hidupnya berantakaan  karena tidak teratur.
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Disiplin harus diterapkan di mana saja. Disiplin harus dimulai dari hal-hal

kecil. Contohnya menyusun jadwal belajar, jadwal bermain, jadwal makan, dan

jadwal tidur. Ada juga jadwal membantu orang tua.

Disiplin juga diterapkan dalam menjalankan perintah agama. Kita harus

menjalankan perintah agama dengan disiplin. Contohnya, Mutia beragama Islam.

Setiap hari, Mutia menunaikan salat. Lima kali sehari semalam. Setiap mau

melakukan sesuatu, Mutia selalu berdoa. Ia berdoa dengan membaca basmalah. Hal

ini juga berlaku pada seseorang yang beragama seperti Kristen Protestan, Buddha,

Hindu dan Konghucu.

Selain dalam beragama, disiplin banyak sekali macamnya. Disiplin wajib

dilakukan di mana-mana. Disiplin di sekolah, di rumah, atau di jalan.

a. Disiplin di Sekolah

Kita harus menerapkan sikap disiplin di sekolah. Kedisiplinan di sekolah

menyangkut persoalan ketepatan dana ketertiban.

Beberapa contoh kedisiplinan yang diterapkan di sekolah, antara lain:

1. Masuk sekolah tepat waktu,

2. Berbaris dengan tertib,

3. Berseragam seesuai ketentuan sekolaah,

4. Menaati tata tertib sekolah,

5. Makan di kantin atau kelas bukan di tempat lain,

6. Makan pada waktu istirahat,

7. Mendengarkan pelajaran dengan tekun,

8. Bermain bola di halaman bukan di dalam kelas,
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9. Beribadah tepat waktu,

10. Mengumpulkan tugas sesuai waktunya,

11. Mengerjakan PR secara rutin.

b. Disiplin di rumah

Di rumah kita juga wajib berdisiplin. Contoh disiplin di rumah adalah tidur

danbangun tepat waktu. Jika tidur atau bangun terlambat, berarti kita tidak disiplin.

c. Disiplin di jalan raya

Disiplin perlu di terapkan di jalan raya. Kita sering mendengar banyak

terjadi kecelakaan lalu lintas. Apa penyebabnya? Penyebab kecelakaan di antaranya

mengebut, mendahului pengendara dari lajur kiri, dan melanggar lampu lalu lintas.

Semua itu pada dasarnya karena paraa pengguna jalan tidak bersikap disiplin. Jika

tiap orang di  jalan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tentu kecelakaan tidak

terjadi. Untuk itu, kamu harus membiasakan bersikap disiplin di jalan, baik jalan

kampung maupun jalan raya.

Contoh-contoh Sikap Disiplin

Disiplin artinya taat peraturan.

Disipliin harus dilakukan dimana saja

Misalnya, di sekolah, di rumah, dan di lingkungan.

Berikut ini contoh sikapp disiplin di sekolah.

1. Tidak terlambat masuk ke sekolah.

2. Melaksanakan jadwal piket.

3. Membuang sampah pada tempatnya.

4. Tidak berbuat gaduh di kelas.
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5. Duduk dengan rapi.

Berikut ini contoh sikap displin di rumah.

1. Tidur dan bangun tepat waktu.

2. Merapikan tempat tidur dan kamar.

3. Makan dengan teratur.

4. Belajar dan mengerjakan PR.

5. Merapikan mainan setelah bermain.

6. Menjaga kebersihan rumah.

Berikut contoh sikap disiplin di masyarakat.

1. Menyeberang jalan di tempat penyeberangan.

2. Tidak menerobos lampu merah.

3. Berjalan di sebelah kiri.

4. Menjaga kebersihan lingkungan.

5. Menjaga keamanan lingkungan.

6. Tidak menggangu tetangga.

 Senang Bekerja

Senang bekerja artinya suka melakukan pekerjaan tanpa paksaan.

Senang bekerja merupakan ciri orang rajin.

Orang yang senang bekerja jarang putus asa.

Giatlah bekerja di rumah, sekolah, dan masyarakat.

Manfaat Jujur, Disiplin, dan Senang Bekerja

Jujur, disiplin, senang bekerja adalah perilaku mulia. Kita harus membiasakannnya

setiap hari. Jujur, disiplin, dan senang bekerja banyak manfaatnya.
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Berikut ini manfaat jujur.

1. Membuat hati senang.

2. Dipercaya orang.

3. Disenangi keluarga dan orang lain.

4. Punya banyak teman.

Berikut ini manfaat disiplin.

1. Hidup teratur.

2. Dapat mengatur waktu.

3. Pekerjaan selesai tepat waktu.

Berikut ini manfaat senang bekerja.

1. Melatih hidup mandiri.

2. Dapat membantu orang lain.

3. Menyelesaikan pekerjaan sendiri.

4. Dapat meraih cita-cita.

2.1.12  Keefektifan Model Pembelajaran Value  Clarification Technique

Sanjaya (dalam Taniredja 2015: 87) mendefinisikan VCT merupakan teknik

pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang

dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai

yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa.

Zakiyah (2014:188) menjelaskan bahwa VCT adalah salah satu teknik

pembelajaran  yang dapat memenuhi tujuan pencapaian pendidikan nilai.

Sedangkan menurut Djahiri (dalam Zakiyah, 2014) bahwa Value Clarification

Technique merupakan sebuah cara menanamkan dan menggali atau
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mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari diri peserta didik. Dalam VCT siswa

dibebaskan untuk memilih nilai yang menurutnya baik, melaui pilihannya tersebut,

siswa akan memilih nilai yang ada pada  dirinya dan mempertimbangkan

konsekuensi yang ada pada dirinya. Selanjutnya siswa dapat menghargai nilai yang

ada pada dirinya dan dapat mengungkapkan di depan orang lain. Dengan adanya

nilai yang tertanam di diri siswa, diharapkan dapat tercermin dalam kehidupannya.

Pelaksanaan pembelajaran dengan model VCT  pada materi menerapkan

nilai-nilai pancasila dapat membuat siswa belajar lebih rileks, menyenangkan  dan

aktif disamping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat dan

keterlibatan belajar. Melalui penanaman nilai dalam diri siswa yang dalam

kegiatannya secara individu atau berkelompok siswa dapat bekerjasama untuk

mendalami materi agar dapat bekerja optimal pada saat pembelajaran.

2.2 Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian

sebelumnya tentang keefektifitas model Value Clarification Technique (VCT) bagi

siswa SD pada berbagai mata pelajaran yaitu:

Penelitian yang mendukung diantarnya dilakukan oleh Runtut Prih Utami dkk

(2011) dengan judul “Aplikasi Model VCT(Value Clarification Technique) Berbasis

Local WisdomSebagai Upaya Internalisasi Pendidikan Karakter Untuk Meningkatkan

Kreativitas Berpikir Dan Hasil Belajar Biologi Siswa” hasil penelitian menunjukkan

bahwa pada penelitian tindakan yang telah dilakukan: (1) terjadi peningkatan

kreativitas berpikir siswa kelas XA Ma Ibnul Qoyyim Putri melalui aplikasi model
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VCT berbasis local wisdom pada materi objek dan permasalahan biologi pada

berbagai tingkat organisasi kehidupan pada penelitian tindakan ini dengan nilai

selisih atau effect size sebesar 13,05; (2) terjadi peningkatan hasil belajar biologi

siswa kelas XA Ma Ibnul Qoyyim Putri melalui aplikasi model VCT berbasis local

wisdompada materi objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat

organisasi kehidupan pada penelitian tindakan ini dengan nilai selisih atau effect

size sebesar 13,71; dan (3) siswa memberikan tanggapan yang positif terhadap

pembelajaran biologi dengan menggunakan model VCT berbasis local wisdom

pada materi objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi

kehidupan. Hal ini didukung dengan terjadinya peningkatan skor tanggapan siswa

pada siklus I sebesar 9,9 mengalami peningkatan sebesar 11,3 pada siklus II.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fairizah Haris (2013) dengan judul

“Penerapan Model Pembelajaran VCT (Value Clarification Technique) Untuk

Meningkatkan Kesadaran Nilai Menghargai Jasa Pahlawan Pada Siswa Sekolah

Dasar“. Hasil pengamatan aktivitas siswa pada tiap siklus menghasilkan

kesimpulan bahwa aktivitas siswa pada siklus I secara umum sudah cukup baik, hal

tersebut dapat dilihat dari skor yang dicapai siswa pada siklus I adalah sebesar

64,5% meskipun belum memenuhi indikator keberhasilan penelitian. Pada siklus II

aktivitas siswa mengalami peningkatan dengan dicapainya skor sebesar 85%

dikategorikan sangat baik dan sudah memenuhi indikator keberhasilan penelitian.

Dengan pelaksanaan upaya perbaikan tersebut, didapatkan hasil peningkatan skala

sikap (kesadaran nilai) siswa pada siklus III yakni mencapai skor 93,2%, dan

dikategorikan sangat baik serta telah memenuhi indikator keberhasilan penelitian.
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Penelitian yang dilakukan oleh Nunuk Suryani (2013) dengan judul

“Pengembangan Model Internalisasi Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Sejarah

Melalui Model Value Clarification Technique“. Hasil penelitian dan

pengembangan yang sudah dilakukan membuktikan bahwa model Pembelajaran

VCT dapat menjawab tantangan globalisasi, reformasi, kondisi masyarakat dan

kondisi pembelajaran saat ini. Kemampuan klarifikasi nilai dalam pembelajaran

Sejarah melalui model VCT dapat diimplementasikan dalam pembelajaran IPS

Sejarah.

Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Kokom

Komalasari dkk (2014) dengan judul “Living Values Education Model in Learning

and Extracurricular  Activities to Construct the Students’ Character ”. Hasil

menunjukkan bahwa model nilai-nilai kehidupan dalam pembelajaran belajar

mengintegrasikan pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran adalah model

integrasi pembelajaran kontekstual dan nilai-nilai prinsip kehidupan pendidikan,

berbasis bekerja dengan teknik klarifikasi nilai (VCT), meningkatkan nilai dalam

diri siswa, antara lain dengan penanaman nilai melalui kegiatan ekstrakulikuler

seperti disiplin, koperasi, solidaritas, toleransi, perawatan, kebersamaan,

keberanian, tanggung jawab, kekompakan, kewirausahaan, kreativitas,

kemandirian dan kejujuran.

Penelitian lain yang mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah

penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Made Arta Putra (2014) yang Berjudul

“Pengaruh Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) Terhadap

Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V”. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh rata–
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rata hasil belajar PKn kelompok eksperimen adalah 23,95, sedangkan dari rata–rata

hasil belajar PKn kelompok kontrol yaitu 14,26. Dari hasil analisis data, diperoleh

thitung = 9,06 lebih besar daripada ttabel (pada taraf signifikansi 5%) = 2,000,

sehingga hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan hasil

belajar PKn antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran

Value Clarification Technique dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan

pembelajaran konvensional.

Penelitian ini diperkuat dengan jurnal internasional,  yang dilakukan oleh

Dr.Josephine Oliha, Dan Dr Vivian I. Audu (2015) dengan judul “Effectiveness Of

Value Clarification And Self-Management Techniques In Reducing Drop Out

Tendency Among Secondary Schools Students In Edo State ”. Hasil menunjukkan

bahwa teknik mengklarifikasi nilai (VCT) dapat menjunjung tinggi kejujuran dan

mempengaruhi komponen kognitif dan afektif dari siswa sehingga meningkatkan

rasa nilai.

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan oleh

Sutaryanto (2015) yang berjudul “Penerapan Model Value Clarification Technique

(VCT)Berbantuan Film Dokumenter Dalam Menanamkan NilaiNasionalisme Dan

Meningkatkan Hasil Belajar PadaSiswa Sekolah Dasar “ Jika dilihat dari nilai

ketuntasan belajar dengan skor 75 maka penerapan model Value Clarification

Technique (VCT) berbantuan film dokumenter dari kelompok eksperimen

mencapai 98%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kelompok eksperimen 65 anak

yang tidak mencapai nilai 75 sebanyak 1 anak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah

kelompok eksperimen 65 anak yang tidak mencapai nilai 75 sebanyak 1 anak.
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Sedangkan kelompok yang menggunakan model konvensional mencapai 84%. Hal

ini dapat dilihat dari jumlah kelompok kontrol sebanyak 31 anak yang tidak

mencapai nilai 75 sebanyak 5 anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Vety Fitriani, Dadang Sundawa (2016)

dengan judul “Penerapan Model VCT (Value Clarification Technique) Dengan

Menggunakan Media Cerita Daerah Dalam Pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Karakter Peserta Didik“. Berdasarkan hasil

temuan di lapangan selama penelitian berlangsung, dapat diketahui bahwa

penerapan model VCT dengan menggunakan media cerita daerah untuk

meningkatkan karakter peserta didik dalam pembelajaran PKn ini dapat dijadikan

sebagai alternatif yang digunakan untuk meningkatkan karakter peserta didik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan bahwa peningkatan karakter

peserta didik di kelas VIII-F mengalami peningkatan yang signifikan

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mutiara Sanusi dkk (2016)

dengan Judul “Penerapan Model Pembelajaran VCT ( Value Clarification

Technique ) Berbasis Multiliterasi Untuk Meningkatkan SikapSiswa Dalam

Pembelajaran IPS“. Bedasarkan hasil  penelitan didapat rata-rata nilai soal evaluasi

yang diperoleh siswa dari siklus I ke siklus II diperoleh skor 72,5 sampai 79,1.

Kemudian dari siklus II ke siklus III diperoleh skor 79,1 sampai 84,1. Berdasarakan

hasil soal evaluasi siswa, membuktikan bahwa sikap siswa pada setiap siklusnya

meningkat maka model pembelajaran VCT (Value ClarificationTecnique) Berbasis

Multiliterasi mampu meningkatkan sikap siswa.
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Penelitian ini diperkuat oleh Petru Lisievici & Mihai Andronie (2016)

dengan judul “Teachers Assessing The Effectiveness Of Values Clarification

Techniques In Moral Education”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model

pembelajaran VCT lebih baik dalam pembelajaran moral, selain lebih efektif

pembelajaran dengan model VCT juga memotivasi dan menyenangkan.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan model Value Clarification

Technique (VCT) efektif diterapkan pada berbagai mata pelajaran. Penelitian-

penelitian yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai pendukung pelaksanaan

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menguji keefektifan model

Value Clarification Technique (VCT)  pada pembelajaran PKn materi menerapkan

nilai-nilai Pancasila siswa kelas II SDN Gugus Pangeran Diponegoro Semarang.

2.3 Kerangka Teoritis

Berdasarkan hasil observasi berupa wawancara dan hasil belajar siswa

sekolah dasar kelas II SD Negeri Gugus Pangeran Diponegoro Semarang diketahui

bahwa sebagian besar hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn belum optimal.

Berkaitan dengan mata pelajaran PKn siswa sulit untuk dikondisikan saat

pembelajaran, selain itu model pembelajaran yang digunakan belum bervariasi,

sebagian besar guru masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka teoritis penelitian ini dapat dijelaskan

bahwa dengan model Value Clarification Technique (VCT) terkait berbantuan

media visual. Sanjaya (dalam Taniredja, 2015: 87) mendefinisikan VCT merupakan

teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu
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nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses

menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Sedangkan media

adalah sebuah perantara atau pengantar. Media pembelajaran adalah sesuatu yang

dapat digunakan untuk menyalur pesan dan merangsang terjadinya proses belajar

pada si pembelajar (siswa) (Aqib, 2013:50). Pada proses pembelajaran berlangsung

akan berterkaitan dengan keefektifan belajaryang didasarkan siswa, siswa dapat

lebih mudah memahami materi, lebih aktif saat kegiatan pembelajaran, mampu

membina dan mempribadikan nilai dan moral, mampu mengungkapkan isi pesan

yang disampaikan dan mampu menuntun dan memotivasi untuk hidup layak dan

bermoral lagi serta lebih efektif digunakan dalam meningkatkan nilai siswa. Hal

tersebut dapat terlaksana melalui tahapan dalam model Value Clarification

Technique yaitu kebebasan memilih, berbuat dan menghargai.Teoribelajaryang

digunakan berpengaruh terhadap keefektifan belajar yaitu teori belajar

kognitivisme dan teori kontruktivsme. Teori Kognitivisme mendasari penelitian ini

karena berdasarkan teori kognitif Piaget, bahwa anak usia 7-11 tahun adalah tahap

operasional konkrit yaitu siswa sudah mampu berpikir logis untuk memecahkan

masalah yang konkrit. Sehingga untuk siswa kelas II SD  yang berusia 8-9 tahun

adalah pada tahap operasional konkrit. Sedangkan pada teori kontruktivisme

digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan pengalaman siswa dalam

menerima pengetahuan, dimana mereka memperoleh pengetahuannya dengan

pengalaman yang dilakukan secara langsung. Proseskegiatan belajar

mengajaryangberlangsung mempengaruhi hasil belajardengan model Value
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Clarification Technique (VCT).Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka

teoritis penelitian ini dapat dibambarkan sebagai berikut.

TAHAPAN BERPENGARUH

BERPENGARUH BERPENGARUH

BERPENGARUH

Gambar 2.1 Alur Kerangka Teoritis

A. KEBEBASAN
MEMILIH

B. BERBUAT
C. MENGHARGAI

TEORI
KOGNITIVISME

TEORI
KONTRUKTIVSME

MODEL

VALUE
CLARIFICATION

TECHNIQUE

KEEFEKTIFAN
BELAJAR

MEDIA
VISUAL

HASIL BELAJAR

PROSES

KEGIATAN BELAJAR
MENGAJAR
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2.4 Kerangka Berpikir

Penelitian ini meliputi variabel bebas dan terikat yang saling berhubungan

erat. Variabel bebas dalam penelitian isual, sedangkan variabel terikat penelitian ini

adalah hasil belajar siswa terhadap mapel PKn materi  menerapkan nilai-nilai

Pancasila. Selama pembelajaran guru menggunakan model konvensional yang

terdiri metode ceramah dan tanya jawab serta belum menerapkan penanaman atau

pengungkapan nilai yang ada dalam diri siswa. Hal tersebut mengakibatkan siswa

belum dapat mengkontruksikan pemahaman sebelum kegiatan belajar mengajar

serta kurang tertarik pada pembelajaran tersebut.

Value Clarification Technique diharapkan dapat menjadi model pembelajaran

yang efektif untuk pembelajaran PKn materi menerapkan nilai-nilai Pancasila,

sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Untuk menguji

keefektifan VCT digunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen pada siswa kelas II

SDN Gugus Pangeran Diponegoro. Kelas kontrol tidak diterapkan treatment

tertentu yaitu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, ssedangkan kelas

eksperimen menerapkan model Value Clarification Technique. Kedua kelas

diasumsikan homogen dengan tingkat kecerdasan yang sama, lokasi (sekolah) yang

sama, dan materi yang sama. Sebelum pelaksanaan treatment peneliti terlebih

dahulu memberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Setelah

peneliti melaksanakan pretest, dalam waktu yang berbeda peneliti memberikan

treatment pada kelas eksperimen dan tidak memberikan treatment pada kelas

kontrol. Kemudian hasil posttest setelah treatment dibandingkan untuk mengetahui
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model yang efektif untuk pembelajaran PKn materi menerapkan nilai-nilai

Pancasila kelas II SDN Gugus Pangeran Diponegoro.

Sanjaya (dalam Taniredja 2015: 87) mendefinisikan VCT merupakan teknik

pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang

dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai

yang sudah ada dan tertanam dlaam diri siswa. Zakiyah (2014:188) menjelaskan

bahwa VCT adalah salah satu teknik pembelajaran  yang dapat memenuhi tujuan

pencapaian pendidikan nilai. Sedangkan menurut Djahiri (dalam Zakiyah, 2014)

bahwa Value Clarification Technique merupakan sebuah cara menanamkan dan

menggali atau mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari diri peserta didik.

Menurut A. Kosasih Djahiri (dalam Zakiyah, 2014:189) pola pembelajaran

VCT dianggap unggul untuk pembelajaran afektif karena (1)  Mampu membina dan

mempribadikan nilai dan moral, (2) mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan

isi pesan materi yang disampaikan, (3) mampu mengklarifiksi dan menilai kualitas

nilai moral diri siswa dan nilai moral dalam kehidupan nyata, (4) mampu

mengundang, melibatkan, membina, dan mengembangkan potensi diri siswa,

terutama potensi afektualnya, (5) mampu memberikan pengalaman belajar dalam

berbagai kehidupan, (6) mampu menangkal, meniadakan, mengitervensi, dan

menyubversi berbagai nilai moral naif yang ada dalam sistem nilai dan moral yang

ada dalam diri seseorang, (7) menuntun dan memotivasi untuk hidup layak dan

bermoral lagi.

Berdasarkan teori tersebut diasumsikan bahwa model Value Clarification

Technique akan membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan lebih
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mudah menerima materi pelajaran sehingga hasil belajar akan menjadi lebih

meningkat.

Adapun keterkaitan antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut:

Pretest Ceramah, Tanya jawab

Terhadap

Pretest VCT berbantuan media visual

Gambar 2.2 Alur Kerangka Berpikir Penelitian

2.5 HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka dapat disusun

hipotesis sebagai berikut.

Ho :Model Value Clarification Technique berbantuan media visual, tidak

efektif dibanding metode ceramah dan tanya jawab terhadap hasil belajar

PKn materi menerapkan nilai-nilai Pancasila siswa kelas II SDN Gugus

Pangeran Diponegoro Semarang.

Ha :Model Value Clarification Technique berbantuan media visual, lebih

efektif dibandingkan metode ceramah dan tanya jawab terhadap hasil

Kelas Kontrol
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Hasil
Pretest
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belajar PKn materi menerapkan nilai-nilai Pancasila siswa kelas II SDN

Gugus Pangeran Diponegoro Semarang.

Jika pada kesimpulan akhir bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima maka

Hipotesis nol (Ho) ditolak sehingga dikatakan model Value Clarification

Techniqueberbantuan media visual lebih efektif dibandingkan metode ceramah dan

tanya jawab terhadap hasil belajar PKn siswa kelas II SDN Gugus Pangeran

Diponegoro Semarang.
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BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut.

1. Model Value Clarification Tecnique (VCT) berbantuan media visual efektif

digunakan pada pembelajaran dan peningkatan hasil belajar PKn materi

menerapkan nilai-nilai Pancasila siswa kelas II SDN Gugus Pangeran

Diponegoro. Keefektifan model VCT didasarkan pada siswa dapat lebih mudah

memahami materi, lebih aktif saat kegiatan pembelajaran, mampu membina dan

mempribadikan nilai dan moral, mampu mengungkapkan isi pesan yang

disampaikan dan mampu menuntun dan memotivasi untuk hidup layak dan

bermoral lagi serta lebih efektif digunakan dalam meningkatkan nilai siswa.

Dari hasil uji perbedaan rata-rata yaitu harga t-hitung yaitu 1,850 lebih besar

dibandingkan harga t-tabel yaitu 1,697, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat

perbedaan rata-rata antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran di kelas eksperimen cenderung lebih tinggi

dibandingkan di kelas kontrol karena penggunaan model VCT.

2. Berdasarkan pengamatan terhadap pembelajaran PKn materi menerapkan nilai-

nilai Pancasila menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada kelas eksperimen

cenderung tinggi dibandingkan aktivitas siswa pada kelas kontrol. Sesuai data

hasil rata-rata aktivitas siswa pada kelas kontrol diperoleh sebesar 44,5% dengan

kriteria sedang sedangkan rata-rata aktivitas siswa pada kelas eksperimen



135

sebesar 69,55% dengan kriteria tinggi. Hal tersebut terdapat pada aktivitas

mendengarkan, mengamati, bertanya, menyampaikan pendapat, melakukan

dialog dan membuat  simpulan.

5.2  SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka terdapat beberapa saran dari penulis yaitu

sebagai berikut.

1. Pembelajaran dengan menerapkan model VCT sebaiknya dirancang dan

dipersiapkan dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara

maksimal. Perencanaan tersebut diantaranya adalah  menentukan tema materi

yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran sehingga cocok untuk

diaplikasikan dengan model VCT, mempersiapkan siswa dengan baik untuk

mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah model VCT, dan

keterampiln guru dalam menggali dan menanamkan nilai dalam diri siswa.

2. Melalui penerapan model VCT, guru diharapkan dapat memaksimalkan aktivitas

belajar siswa dengan melibatkan semua siswa pada kegiatan pembelajaran

dengan menggali nilai-nilai yang ada di diri siswa. Oleh karena itu, guru

sebaiknya menyiapkan beberapa pertanyaan sesuai dengan materi yang

diajarkan dan mampu menjadikan siswa aktif serta bersemangat mengikuti

kegiatan pembelajaran.
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