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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk manusia yang berkualitas. 

Undang –Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh 

karena itu pemerintah berharap penuh dalam mewujudkan hal tersebut. Salah satu media 

dalam mengambangkan dan melestarikan nilai-nilai seperti yang tersebut di atas adalah 

melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan kewarganegaraan 

adalah konsep multidimensional yang dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar 

pengetahuan tentang apa definisi dan bagaimana menjadi warga Negara yang baik. (Chamim, 

2003: 44) 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaran yang mempunyai peran 

penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Pelajaran PKn juga merupakan pelajaran 

yang inti di sekolah dasar dan diujikan pada ujian nasional. Oleh karena itu, siswa juga 

diharapkan mempunyai penguasaan materi yang baik dalam mata pelajaran tersebut, namun 

biasanya siswa menganggap bahwa PKn adalah pelajaran yang menjenuhkan dan 

membosankan. Hal tersebut juga dikarenakan guru tidak banyak menggunakan model-model 

pembelajaran sebagai penambah motivasi siswa belajar. Selama pembelajaran guru lebih 

banyak menggunakan ceramah dan tanya jawab. Siswa hanya menjadi pendengar di dalam 
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kelas kemudian menjawab atau mengerjakan soal. Mata pelajaran PKn sebenarnya banyak 

yang bisa diajarkan sesuai relaitas kehidupan siswa, namun dalam prakteknya karena sudah 

terbiasa mengajar dengan ceramah akhirnya semua materi disajikan dalam bentuk ceramah 

dan tanya jawab. Akibatnya apa yang didapat siswa sekedar apa yang disampaikan gurunya. 

Pembelajaran sangat tergantung pada kemampuan guru dalam mengemas dan 

melaksanakan proses pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan baik dan tepat 

akan memberikan banyak pengaruh baik bagi siswa. Oleh karena itu guru harus kreatif dalam 

mengemas pembelajaran dengan menggunakan berbagai model pembelajaran yang sudah 

ada. Model pembelajaran tersebut merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang diterapkan oleh seorang guru. Sehingga guru memiliki wewenang dalam pemilihan 

model pembelajaran yang tepat pada pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran 

yang diinginkan. Seperti yang dikemukakan oleh Taniredja dkk (2011: 1) peningkatan 

kualitas pendidikan di sekolah dapat ditempuh melalui berbagai cara, antara lain peningkatan 

bekal awal siswa baru, peningkatan kompetensi guru, peningkatan isi kurikulum, 

peningkatan kualitas pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa, penyediaan bahan ajar 

yang memadai, dan penyediaan sarana belajar. 

Terkait dengan  masalah di atas, peneliti akan melakukan penelitian di SD Negeri 1 

Parungkamal. Sekolah yang terletak di pinggiran kota, memiliki siswa dari kalangan keluarga 

menengah ke bawah, sehingga hal tentang  kepemilikan buku penunjang dan buku paket 

sangat kurang. Selain itu guru juga kurang paham terhadap banyaknya model-model 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru tidak banyak melibatkan siswa di dalamnya. 

Hal tersebut yang menyebabkan jenuhnya siswa dan kurangnya respon siswa terhadap mata 

pelajaran 
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Hal tersebut juga ditunjukan pada mata pelajaran PKn. Pembelajaran khususnya PKn 

harus dilaksanakan secara berkualitas, yaitu pembelajaran PKn harus menarik, dan 

menyenangkan.  Diperlukan inovasi dalam proses pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, 

Keterlibatan peserta didik secara partisipatif akan membawanya untuk menemukan sendiri 

jawaban dari suatu permasalahan. Sehingga dalam ingatannya akan lebih lama tertanam dan 

berdampak pada kemajuan hasil belajarnya. Salah satu alternatif yang dapat digunakan 

adalah menerapkan model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) dengan kartu 

keyakinan. Model tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan –permasalahan di atas. 

Sanjaya (2007: 281) mengemukakan bahwa VCT akan membantu siswa dalam mencari dan 

menentukan suastu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui 

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

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memfokuskan pada rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Adakah pengaruh model VCT dengan Kartu Keyakinan terhadap hasil belajar siswa 

aspek kognitif dalam mata pelajaran PKn siswa kelas V SD Negeri 1 Parungkamal? 

2. Adakah pengaruh model VCT dengan Kartu Keyakinan terhadap hasil belajar siswa 

aspek afektif dalam mata pelajaran PKn siswa kelas V SD Negeri 1 Parungkamal? 

3. Adakah pengaruh model VCT dengan Kartu Keyakinan terhadap hasil belajar siswa 

aspek psikomotor dalam mata pelajaran PKn siswa kelas V SD Negeri 1 Parungkamal? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh model VCT dengan Kartu Keyakinan terhadap hasil belajar 

siswa aspek kognitif pada mata pelajaran PKn kelas V SD Negeri 1 Parungkamal. 

2. Untuk mengetahui pengaruh model VCT dengan Kartu Keyakinan terhadap hasil belajar 

siswa aspek afektif pada mata pelajaran PKn kelas V SD Negeri 1 Parungkamal. 

3. Untuk mengetahui pengaruh model VCT dengan Kartu Keyakinan terhadap hasil belajar 

siswa aspek psikomotor pada mata pelajaran PKn kelas V SD Negeri 1 Parungkamal. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu dapat dijadikan sebagai 

bahan evaluasi dan informasi  bagi guru untuk memilih model pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PKn di kelas V. Hasil penelitian 

ini dapat memberikan informasi terkait dengan pembelajaran dengan menggunakan VCT 

kartu keyakinan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Model VCT..., Puspa Nurmawati, FKIP UMP, 2014




