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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian tentang Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 

dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan salah satu mata pelajaran yang wajib 

dimuat pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Chamim (2003 :44) 

mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah konsep multidimensional 

yang dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar pengetahuan tentang masyarakat 

politik, tentang persiapan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik 

secara menyeluruh, dan secara umum tentang apa definisi dan bagaimana menjadi warga 

Negara yang baik. 

Menurut Zamroni (Taniredja, dkk, 2013 :2) pendidikan kewarganegaraan adalah 

“pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir 

kritis dan bertindak demokratis, melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi 

baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-

hak warga masyarakat.” Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dikemukakan 

bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satu 

rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga Negara yang 

berkarakter bangsa Indonesia, cerdas, trampil, dan bertanggungjawab sehingga dapat 

berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan pancasila dan UUD 1945. 

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas Nomor 22 
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tahun 2006 tentang Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya 

adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak dan 

kewajibannya dalam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta 

meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia. 

b. Meningkatkan kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan 

patriotism bela Negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan 

bangsa, kelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggungjawab 

sosial, ketaatan kepada hokum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku 

anti korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Menurut Chamim (2003 : 45) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan modal 

dasar untuk mewujudkan dan menegakkan demokrasi di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat. Menurut Mulyasa (2009 :97) dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan 

bahwa kelompok mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian bertujuan: 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta 

tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/ atau kegiatan agama, akhlak mulia, 

kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani. 

Dari beberapa tujuan yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan memuat beberapa hal yang 

mengandung nilai-nilai karakter bangsa. Pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan 

sebagai mata pelajaran yang fokus dan bertujuan pada pembentukan warga Negara yang 

memiliki keterampilan intelektual, keterampilan berpartisipasi dalam setiap kegiatan 

kewarganegaraan dan memiliki karakter kewarganegaraan yang kuat sehingga mnjadikan 
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warga Negara yang cerdas dan berkarakter. 

 

B. VCT (Value Clafivication technique) dalam pembelajaran PKn 

1. Hakikat VCT dalam proses pembelajaran 

Ada banyak sekali model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran PKn, 

salah satunya adalah dengan model VCT (Value Clarivication Technique). 

a. Hakikat VCT 

Menurut Winecoff (1988 :1-3) “Value education is the process of helping  

students to explore existing values through critical examination in order that they 

might raise or improve the quality of their thinking and feeling.” Pernyataan tersebut 

berarti bahwa pendidikan nilai adala proses yang membantu siswa untuk 

mengeksplorasi nilai-nilai yang ada dalam suatu permasalahan untuk meningkatkan 

kualitas pemikiran dan perasaan mereka. 

Menurut Berns (2004 :44) “Value clarification – the process of coming to 

know what is personaly worthwhile or desirable in life a particular time this can help 

individuals understand their own personal codes, their attitudes and motives, their 

prosocial, or antisocial behaviour, and their gender roles.” Pernyataan tersebut 

berarti “ Klarifikasi Nilai (VCT) merupakan proses yang dialami seseorang dalam 

memahami nilai-niai dalam kehidupannya. Hal ini dapat membantu individu dalam 

memahami diri mereka sendiri, sikap, perilaku, dan aturan sesuai jenis kelamin.” 

Menurut Sanjaya (2007: 281) Taknik mengklarifikasi nilai (Value Clarification 

Technique) atau sering disingkat VCT merupakan teknik pengajaran untuk membantu 

siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam 
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menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan 

tertanam pada diri siswa. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran VCT (Value Clarification Values) merupakan teknik pendidikan 

nilai dimana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, 

membantu siswa dalam mencari dan memutuskan mengambil nilai-nilai hidup yang 

ada dalam diri sendiri. 

b. Tujuan VCT 

Menurut Sanjaya (2007:282) VCT sebagai suatu model dalam strategi 

pembelajaran moral, VCT bertujuan: 

1) Untuk mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai. 

2) Membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik tingkatannya 

maupun sifatnya (positif dan negatifnya). 

3) Untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional 

dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik 

siswa. 

4) Melatih siswa bagaimana cara menilai, menerima, serta mengambil keputusan 

terhadap sesuatu persoalan dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari di 

masyarakat. 

c. Kelemahan VCT 

Sama halnya dengan model pembelajaran yang lain model VCT ini juga 

mempunyai beberapa kelemahan, antara lain: 

1) Apabila guru tidak memiliki kemampuan melibatkan peserta didik dengan 

keterbukaan, saling mengerrti dan penuh kehangatan maka siswa akan 
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memunculkan sikap semu atau imitasi/palsu. Siswa akan bersikap menjadi sikap 

yang baik, ideal, patuh, dan penurut namun hanya bertujuan untuk menyenangkan 

guru atau untuk memperoleh nilai yang baik. 

2) Sistem nilai yang dimiliki guru, siswa, dan masyarakat yang kurang dapat 

mengganggu tercapainya target nilai yang akan dicapai. 

3) Sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengajar terutama memerlukan 

kemampuan/keterampilan bertanya tingkat tinggi yang mampu mengungkap dan 

menggali nilai yang ada dalam diri siswa. 

4) Memerlukan kreatifitas guru dalam menggunakan media yang tersedia di 

lingkungan terutama yang faktual sehingga dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

Cara mengatasi Kelemahan VCT menurut Taniredja (2011: 92) 

1) Guru/ dosen berlatih dan memiliki keterampilan mengajar sesuai standar 

kompetensi guru/ dosen. Pengalaman guru/ dosen yang berulang kali 

menggunakan VCT akan memberikan pengalaman yang sangat berharga karena 

memunculkan model-model VCT yang merupakan modifikasi sesuai kemampuan 

dan krearifitas guru/ dosen. 

2) Dalam setiap pembelajaran menggunakan tematik atau pendekatan kontekstual, 

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

didik, meyesuaikan dengan hari besar nasional, atau mengaitkan dengan program 

yang sedang dilaksanakan pemerintah. 

Berdasarkan penjelasan mengenai keunggulan dan kekurangan model VCT 

tersebut, maka peneliti sebaiknya mengambil hal positif yang perlu dilakukan dalam 

proses pembelajaran di kelas sehingga dapat berlangsung sesuai rencana penelitian. 

c. Langkah-langkah pembelajaran VCT 

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



10 

 
 

Menurut Jarolimek (Taniredja, 2011: 89) menjelaskan langkah-langkah  

penjelasan Value Clarification Technique ada 7 tahap yang dibagi dalam tiga tingkat, 

yaitu: 

1) Kebebasan memilih 

Pada tingkat ini terdapat tiga tahap yaitu: 

a) Memilih secara bebas, artinya kesempatan untuk menentukan pilihan yang 

menurutnya baik. Nilai yang dipaksakan tidak akan menjadi miliknya secara 

penuh. 

b) Memilih dari beberapa alternatif, artinya untuk menentukan pilihan dari 

beberapa alternatif pilihan secara bebas. 

c) Memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang akan 

timbul sebagai akibat pilihan. 

2). Menghargai 

Pada tingkat ini terdiri atas 2 tahap pembelajaran: 

a). Adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya, 

sehingga nilai tersebut  akan menjadi integral pada dirinya. 

b). Menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian internal dalam dirinya di depan 

umum, yaitu menganggap bahwa nilai itu sudah pilihannya sehingga harus 

berani dengan penuh kesadaran untuk menunjukan di depan orang lain. 

3). Berbuat 

Pada tingkat ini terdiri atas 2 tahap pembelajaran: 

a). Adanya kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya 

b). Mau mengulangi perilaku sesuai dengannilai pilihannya, yaitu nilai yang 

menjadi pilihan itu harus tercermin dalam kehidupannya sehari-hari. 
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2. Model Pembelajaran VCT tipe Kartu Keyakinan (Evidence Card) 

Berdasarkan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Djahiri (1985 :75) 

pembelajaran inovatif berbasis VCT pengungkapan nilai untuk mate pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan memaparkan sebagai berikut : percontohan, analisis, nilai, 

daftar, kartu keyakinan, wawancara, yurisprudensi dan teknik inquiri nilai. Menurut 

Winecoff (1988 : 7-10) “Evidence card are used in the preliminary analysis of 

information to help student determine what statements are facts and which statements 

are not facts (opinion, assumption, criteria, conjecture); what valences should be 

ascribed to the facts and why; and in determining what facts are still needed.” 

Pernyataan tersebut berarti Kartu keyakinan digunakan dalam analisis awal informasi 

untuk membantu siswa dalam menentukan pernyataan dalam suatu permasalahan yang 

berupa pendapat, alasan, kriteria, dan dugaan. 

Model kartu keyakinan baik untuk membina klasifikasi masalah dan 

pemecahannya secara rasional untuk selanjutnya menentukan sikap / pendirian 

penilaiannya. Instrumen yang digunakan sederhana dan cukup menarik, yaitu secarik 

kertas manila atau buku tulis siswa sendiri. Format yang digunakan tergantung pada 

masalah yang akan dipecahkan. Adapun kartu keyakinan yang lengkap memuat item-

item sebagai berikut: 

a). Nama lengkap siswa 

b). Masalah yang akan dipecahkan 

c). Data/ fakta yang akan dijadikan sumber 

d). Analisa pertimbangan atas dasar segi positif dan segi negative 

e). Kesimpulan 
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f). Pemecahan masalah dan alasannya 

Format kartu keyakinan adalah sebagai berikut: 

Nama siswa/ kelompok: 

…………………………… 

Kelas: 

……………………………. 

Masalah yang akan dipecahkan atau di nilai: 

…………………………………………………………… 

1. Kesimpulan atau pendapat kami: 

……………………………………………………………. 

2. Pemecahan dan alasannya: 

…………………………………………………………. 

Gambar 2.1. Kartu Keyakinan 

Langkah-langkah operasional model VCT tipe kartu keyakinan ini meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1). Menentukan permasalahan yang akan dinilai 

2). Menyususn atau membuat kartu keyakinan 

3). Membentuk kelompok siswa serta memberi petunjuk untuk 

mempersiapkan bahan materi yang akan digunakan oleh siswa. 

Adapun Petunjuk khusus bagi guru dalam penggunaan kartu keyakinan 

menurut Djahiri (1985 :76) 

a). Dalam pengisian kartu keyakinan hendaknya jangan dibaurkan dengan 

masalah negative dengan yang positif 

b). Dalam memproses (saat klarifikasi) seyogiyanya dipertukarkan antar 

siswa. Dan setiap item minta dibacakan isian kartu tanpa disebutkan nama 

pengisinya. 
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c). Waktu bagi pelaksanaan mengisi waktu diperkirakan antara 20-30 menit. 

d). Untuk tindak lanjut pelajaran bisa saja sisa masalah dijadikan PR 

kelompok (usahakan kelompoknya baru lagi). 

C. Pembelajaran Langsung 

Pembelajaran dilaksanakan di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di kelas eksperimen 

menggunakan model VCT dengan Kartu Keyakinan, sedangkan untuk pembelajaran di kelas 

kontrol menggunakan pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung (Direct Instruction) 

adalah suatu model pengajaran yang bersifat teacher center (Trianto, 2009: 41). Menurut 

Arends (Trianto, 2009: 41), model pembelajaran langsung adalah salah sattu pendekatan 

mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan 

dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik 

yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. 

Ciri-ciri pembelajaran langsung menurut Kardi (Trianto, 2009: 41) adalah sebagai 

berikut: 

1) Adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk prosedur 

penilaian belajar; 

2) Sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran; dan 

3) Sistem keseluruhan dan lingkungan belajar model yang diperlukan agar kegiatan 

pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. 

Selain itu, juga dalam pembelajaran langsung harus memenuhi suatu persyaratan, antara 

lain: (1) ada alat yang akan didemonstrasikan; dan (2) harus mengikuti tingkah laku pengajar 

(sintaks). 

Pada model pengajaran langsung terdapat lima fase yang sangat penting. Guru 

mengawali pembelajaran dengan penjelasan tentang tujuan dan latar belakang pembelajaran, 
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serta mempersiapkan siswa untuk menerima penjelasan guru. 

Pembelajaran langsung menurut Kardi (Trianto, 2009: 43) , dapat berbentuk ceramah, 

demonstrasi, pelatihan atau praktik, dan kerja kelompok. Pembelajaran langsung digunakan 

untuk menyampaikan pelajaran yang ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa. 

Penyusunan waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran harus seefisien 

mungkin, sehingga guru dapat merancang dengan tepat waktu yang digunakan.  

Langkah-langkah model pembelajaran langsung pada dasarnya mengikuti pola-pola 

pembelajaran secara umum. Menurut kardi (Trianto, 2009: 47), langkah-langkah 

pembelajaran langsung meliputi tahap sebagai berikut: 

a. Menyampaikan tujuan dan menyiapkan siswa 

b. Menyampaikan tujuan 

c. Menyiapkan siswa 

d. Presentasi dan Demonstrasi 

e. Mencapai kejelasan 

f. Melakukan demonstrasi 

g. Mencapai pemahaman dan penguasaan 

h. Berlatih 

i. Memberikan latihan terbimbing 

j. Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik 

k. Memberikan kesempatan latihan mandiri 

Berdasarkan penjelasan tahapan pembelajaran langsung di atas, maka langkah-langkah  

pembelajaran yang akan dilaksanakan de kelas kontrol (V A), yaitu: 

1. Guru membuka pelajaran dan berdoa bersama siswa. 
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2. Mengecek kelengkapan siswa (mengabsen). 

3. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan materi ajar. 

4. Melakukan Tanya jawab terkait dengan materi perilaku dalam mengikuti organisasi. 

5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk sekilas membaca materi yang ada di 

buku cetak 

6. Melakukan Tanya jawab terkait dengan materi 

7. Latihan mandiri dengan mengerjakan soal evaluasi menampilkan peran serta dalam 

memilih organisasi di sekolah 

 

D. Pengertian Belajar 

Menurut Slameto (2003: 2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Hergenhahn (1982: 3) 

menyatakan bahwa “defines learning as a relatively permanent change in behavioral 

potentiality that occurs as a result of reinforced practice.” Yang berarti “belajar 

didefinisikan sebagai perubahan yang relative permanen dan potensi perilaku yang terjadi 

sebgai hasil dari latihan”. 

Romie (Hamalik, 2007: 106) berpendapat bahwa “Learning is defined as the 

modification or strengthening of behavior through experiencing”. Yang berarti “ Belajar 

didefinisikan sebagai modifikasi atau penguatan perilaku melalui pengalaman. Sedangkan 

menurut Muhibbin (2008: 89) belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur 

yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Dari 

pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses perubahan 
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tingkah laku yang terjadi pada diri individu sebagai hasil pengalaman atau interaksinya 

dengan lingkungan. 

E. Kajian Teori tentang Hasil Belajar 

Menurut Sujana (2010: 22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah siswa menerima pengalaman belajarnya. Dalam sistem pendidikan, 

baik tujuan pendidikan, baik tujuan kulikuler, maupun tujuan intruksional, menggunakan 

hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, 

yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris. Ketiga ranah tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Ranah Kognitif 

a. Tipe hasil belajar: pengetahuan 

Istilah pengetahuan dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata knowlage dalam 

taksonomi Bloom. Sekalipun demikian, maknanya tidak tepat sebab dalam istilah 

tersebut termasuk pula pengetahuan factual di samping pengetahuan hafalan atau 

untuk diingat seperti rumus, batasan, definisi, istilah, pasal dalam undang-undang, 

nama-nama tokoh, nama-nama kota. Dilihat dari segi proses belajar, istilah tersebut 

memang perlu dihafal dan diingat agar dapat dikuasainya sebagai dasar bagi 

pengetahuan atau pemahaman konsep-konsep lainnya.  

b. Tipe hasil belajar: pemahaman 

Tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pengetahuan adalah pemahaman. 

Misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri sesuatu yang dibacanya 

atau didengarnya, member contoh lain dari yang sudah dicontohkan, atau 

menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Dalam taksonomiBloom, 
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kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan.  

c. Tipe hasil belajar: aplikasi 

Aplikasi adalah menggunakan abstraksi pada situasi konkret atau situasi khusus. 

Abstraksi tersebut mungkin berupa ide, teori atau petunjuk teknis. Menerakan 

abstraksi tersebut ke dalam situasi baru disebut aplikasi. Mengulang-ulang 

penerapannya pada situasi lama akan beralih menjadi pengetahuan hafalan atau 

keterampilan. Suatu situasi akan tetap dilihat sebagai situasi baru bila tetap terjadi 

proses pemecahan masalah. 

d. Tipe hasil belajar: analisis 

Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian 

sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya. Analisis merupakan kecakapan yang 

kompleks, yang memanfaatkan kecakapan dari ketiga tipe sebelumnya. Analisis 

diharapkan seseorang mempunyai pemahaman yang komperhensif dan dapat 

memilahkan integritas menjadi bagian-bagaian yang tetap terpadu, untuk beberapa 

hal memahami prosesnya, untuk memahami cara bekerjanya, untuk hal lain lagi 

memahami sistematikanya.  

e. Tipe hasil belajar: sintesis 

Penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam bentuk menyeluruh disebut 

sintesis. Berpikir berdasarkan pengetahuan hafalan, berpikir pemahaman, berpikir 

aplikasi, dan berpikir analisis dapat dipandang sebagai berpikir konvergen yang satu 

tingkat lebih tinggi daripada berpikir divergen.  

2. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli menyatakan bahwa 
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sikap seseorang dapat diramalkan perubahnnya, bila seseorang telah memiliki 

penguasaan kognitif tingkat tinggi. Penilaian hasil belajar afektif kurang mendapatkan 

perhatian dari guru. Para guru lebih banyak menilai ranah kognitif semata-mata. Tipe 

hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya 

terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru, dan teman sekelas, 

kebiasaan belajar, dan hubungan sosial.  

Pada penelitian ini, ranah afektif yang dinilai adalah salah satu karakter bangsa yaitu 

demokratis dengan penjabaran sebagia berikut: 

Demokratis 

Menurut Mustari (2011: 167) demokratis adalah cara berpikir, bersikap dan 

bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Bersifat 

demokratis, dengan demikian memang diperlukan karena dengan banyak kepala yang 

berpikir, persoalan yang dihadapi akan terasa ringan dipikirkan. Kita  memerlukan 

kesetaraan dari tiap orang, sehingga semuanya mempunyai hak suara dan berbicara yang 

sama. 

1. Pendidikan Demokrasi 

Pentingnya demokrasi dalam kehidupan karena dengan demokrasi terdapat 

pengakuan dan penghormatan atas tipe-tipe pengetahuan yang berbeda yang 

memunculkan bahwa setiap orang mempunyai sesuatu untuk dipikirkan dan 

dirasakan, sesuatu yang berbeda dan sama-sama penting. Alasan yang paling kuat 

dan politis untuk pendidikandemokratis adalah bahwa mengajarkan nilai-nilai 

pengalaman demokratis untuk kewarganegaraan. Hal tersebut menyatakan dengan 

demikian “pendidikan demokratis” dapat dipahami sebagai “pendidikan 
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kewarganegaraan”. (Mustari, 2011: 174) 

 

3. Indikator Demokrasi 

a. Membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman 

b. Menerima kekalahandalam pemilihan dengan ikhlas 

c. Mengemukakan pendapat tentang teman yang jadi pemimpinnya 

d. Memberi kesempatankepada teman yang menjadi pemimpinnya untuk bekerja. 

e. Melaksanakan kegiatan yang dirancang oleh teman yang menjadi pemimpinnya. 

3. Ranah Psikomotoris 

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. 

a. Gerakan reflek (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar). 

b. Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

c. Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, membedakan 

auditif, motoris, dan lain-lain. 

d. Kemampuan dibidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan. 

e. Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada keterampilan 

yang kompleks. 

f. Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive seperti gerakan 

ekspresif dan interpretative. 

F. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Liana Arum Purwitasari (2013) dengan 

judul “Peningkatan Kemandirian dan Prestasi Belajar PKn Materi Contoh Perundang-
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undangan melalui model VCT tipe Value Analysis dengan Reportasi Foto di kelas V SD 

Negeri 2 Purwokerto Kidul, Program Studi Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

Dari hasil evaluasi yang diberikan kepada siswa penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa penggunaan metode VCT tipe Value Analysis dengan reportasi foto dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran PKn materi contoh perundang-undangan 

di SD Negeri 2 Purwokerto Kidul, hal ini dapat dilihat pada perolehan rata-rata nilai siklus 

pertama sebesar 70,29 dengan presentase 58, 82 % kriteria kurang baik meningkat menjadi 

86,53 dengan presentase 88,24% kriteria sangat baik pada siklus 2. Dari hasil uraian terbukti 

bahwa dengan menggunakan metode VCT tipe Value Analysis dapat meningkatkan prestasi 

belajar PKn di sekolah dasar. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Devi Riana Puspitasari (2013) dengan 

judul “Upaya Meningkatkan Perilaku Disiplin dan Prestasi Belajar siswa kelas V pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Materi Peraturan Perundang-undangan Melalui 

Model VCT(Value Clarification Technique) teknik Liputan di SD Negeri 1 Mersi”, Program 

Studi Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

Dari hasil evaluasi yang diberikan kepada siswa penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa penggunaan metode VCT dengan teknik liputan dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari perolehan rata-rata nilai dari siklus I ke siklus II dengan nilai 

rata-rata 69,61 dan presentase ketuntasan sebesar 70, 84% pada siklus I menjadi 75,11 

dengan presentase ketuntasan sebesar 84,38% pada siklus II. 

E. Kerangka Berpikir 

Peneliti mempunyai suatu model pembelajaran yang diperkirakan  sesuai dengan 
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materi dan tujuan pembelajaran PKn di kelas V. Model pembelajaran yang dipakai yaitu 

model VCT dengan kartu keyakinan. Suatu model pembelajaran afektif yang menuntut 

keaktifan siswa di dalam kelas.  

Model  pembelajaran VCT dengan kartu keyakinan ini diharapkan dapat berpengaruh 

terhadap  hasil belajar siswa. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, diduga 

penggunaan pembelajaran VCT dengan kartu keyakinan (evidence card) dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa pada materi “Menampilkan peran serta dalam memilih 

organisasi di sekolah”. Hasil belajar tersebut meliputi aspek kognitif yaitu prestasi belajarnya 

yang diperoleh dari evaluasi, kemudian aspek afektif yang diperoleh dari nilai pengisian 

angket serta aspek psikomotor yang diperoleh dari penilaian keaktifan siswa di dalam kelas 

diantaranya dari kemampuan bertanya, berpendapat dan penguasaan materi di dalam kelas. 

F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan teori pembelajaran dan  latar belakang yang telah dipaparkan diatas, 

peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. H0 : Tidak ada pengaruh model VCT dengan kartu keyakinan terhadap hasil belajar 

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

Ha : Ada pengaruh model VCT dengan kartu keyakinan terhadap hasil belajar siswa 

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

2. H0 : Tidak ada pengaruh model VCT dengan kartu keyakinan terhadap hasil belajar 

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

Ha : Ada pengaruh model VCT dengan kartu keyakinan terhadap hasil belajar siswa 

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

3. H0 : Tidak ada pengaruh model VCT dengan kartu keyakinan terhadap hasil belajar 
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siswa aspek psikomotor pada mata pelajaran PKn kelas V SD Negeri 1 Parungkamal. 

Ha : Ada pengaruh model VCT dengan kartu keyakinan terhadap hasil belajar siswa 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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




