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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Sikap Menghargai Pendapat  

a. Pengertian Sikap  

     Secara umum, pendidikan memiliki fungsi untuk mencerdaskan anak 

bangsa. Pada hal ini pendidikan tidak hanya mengupayakan terbentuknya 

individu yang memiliki intelektual tinggi namun juga mengupayakan agar 

dapat membentuk sikap-sikap positif dalam diri manusia. Seseorang dalam 

menjalani kehidupan tidak akan pernah lepas dengan yang namanya sikap. 

Sikap akan selalu melekat dalam diri manusia. Sikaplah yang akan 

menentukan arah kehidupan manusia. Syah (2010: 159) menjelaskan bahwa 

sikap merupakan gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespon (response tedency) dengan 

cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik 

secara positif maupun negatif.  

     Sikap seseorang menurut Bruno dalam Syah (2010:118) adalah 

kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau 

buruk terhadap orang atau barang tertentu. Hamdani (2011: 140) 

menjelaskan bahwa Sikap, yaitu suatu kecenderungan untuk mereaksi 

terhadap suatu hal, orang, atau benda dengan suka, tidak suka, atau acuh tak 
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acuh. Sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, kebiasaan, 

dan keyakinan. 

     Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu 

kecenderungan pada diri seseorang untuk melakukan perbuatan baik atau 

tidak kepada suatu objek. Sikap seseorang terbentuk karena dipengaruhi oleh 

pengetahuan, kebiasaan, dan keyakinan orang itu sendiri. 

b. Pengertian Sikap Menghargai Pendapat 

     Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 28 yang berbunyi “ 

Kemerdekaan berserikat, dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan 

dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” artinya 

setiap warga negara tidak terkecuali berhak untuk mengutarakan 

pendapatnya. Poerwadaminta (2007: 264) menjelaskan bahwa pendapat 

adalah sebuah hasil pemikiran atau anggapan seseorang terhadap suatu hal. 

Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Perbedaan pendapat dari 

setiap individu harus dihargai dan dihormati.  

     Poerwadaminta (2007: 406) menjelaskan bahwa menghargai yaitu setiap 

orang harus menghormati, mengindahkan, memuliakan dan menjunjung 

tinggi pendapat dan keyakinan orang lain. Elfindri (2012: 101) menjelaskan 

bahwa  karakter seseorang yang suka menghargai orang lain terbangun dari 

sifatnya yang mau memikirkan kepentingan orang lain, memiliki rasa 

pengakuan atas karya, ide, serta kontribusi orang lain. Orang yang memiliki 

karakter ini jauh dari sifat egois yang mementingkan diri sendiri, serta 
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dengan tulus suka mengucapkan terimakasih atas jasa dan budi baik orang 

lain. 

     Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap 

menghargai pendapat merupakan suatu tindakan seseorang yang mau 

menghormati sebuah pemikiran atau keinginan orang lain tanpa 

mengedepankan kepentingan sendiri dan mampu menerima pendapat tanpa 

melihat siapa dan apa yang dimiliki oleh individu lain. Apabila setiap 

individu mau menerapkan sikap saling menghargai pendapat maka akan 

terjalin suasana kerukunan dan kenyamanan. 

     Setiap orang memang memiliki perbedaan pendapat namun perbedaan 

tersebut semestinya tidak membuat akhlak seseorang menjadi buruk. Akhlak 

buruk disini yaitu mencaci, mencela dan merendahkan orang yang berbeda 

pendapatnya. Tuasikal (2014) menjelaskan bahwa Perbedaan pendapat ini 

jangan menjadikan diri seseorang menjadi sombong karena punya sifat 

merendahkan orang lain. Sebagaimana dalam hadist Ibnu Mas’ud : 

 

“Sesungguhnya Allah itu Jamil ( Indah) dan menyukai sesuatu  yang 

indah. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia (HR. 

Muslim no. 91. Imam Nawawi memberi judul Bab “Haramnya sifat 

sombong dan penjelasannya”). 

Surah An Nahl Ayat 125 tentang Anjuran Berdiskusi: 
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“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.” (QS An Nahl: 125)22. 

Isi kandungan Surah An Nahl Ayat 125 , adalah sebagai berikut: 

1) Kita diperintahkan untuk menyeru (menyampaikan) kepada jalan Allah 

dengan hikmah yaitu perkataan yang tegas dan benar atau dapat 

membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dakwah kadang 

menggunakan metode diskusi. Dalam proses diskusi, sering terjadi 

perbedaan pendapat. Oleh karena itu, jika ingin membantah, maka 

bantahlah dengan cara yang baik dan berilah pelajaran yang baik, 

rasional, efektif, dan efisien disertai dengan argumentasi yang baik pula. 

2) Pada dasarnya manusia itu mempunyai perbedaan, termasuk pendapat. 

Akan tetapi, di balik hal itu ada hikmah serta kandungan rahasianya. 

Berdialoglah atau berdiskusilah dengan kepala dingin, bijaksana, penuh 

hati-hati, saling pengertian, dan tunjukkan sikap yang Islami. Ali bin 

Abi Thalib pernah memberikan nasihat, lihatlah apa yang dikatakan dan 

jangan melihat siapa yang mengatakan. Kita harus dapat bertindak 

demokratis, bijaksana, tidak keras kepala untuk menyalahkan atau 

menyanggah, tetapi dapat bersikap sabar sehingga orang lain dapat 

mengerti atau memahami apa yang kita maksudkan. 
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3) Allah Maha Mengetahui orang yang tersesat dari jalan-Nya. Demikian 

pula Allah SWT lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa harus berprasangka 

baik terhadap siapa saja ketika berdiskusi. 

     Samani (2012: 55) menjelaskan cara bagaimana untuk menjadi orang 

yang menghargai yaitu, (1) Memperlakukan orang lain seperti 

memperlakukan diri sendiri, (2) Menunjukan sikap yang beradab dan sopan, 

(3) Mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, (4) Tidak menghina 

atau memperolok-olokan orang lain, (5) Tidak melakukan ancaman kepada 

orang lain, dan (6) Tidak mengenal orang sebelum mengenalnya dengan 

baik.  

     Dari penjelasan di atas maka indikator sikap menghargai pendapat adalah 

sebagai berikut: 

1) Menghormati atau menjunjung tinggi pendapat orang lain  

2) Mengindahkan setiap perkataan dan perintah orang lain  

3) Tidak menganggap dirinya yang paling benar. 

2. Pengertian Prestasi Belajar. 

a. Belajar 

     Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku pada diri individu 

melalui sebuah pengalaman. Pengertian belajar dikemukakan oleh Slameto 

(2010 :2) yang menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 
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baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

     W.S. Winkel dalam ( Susanto, 2013: 4) menjelaskan bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara 

seseorang dengan lingkungan, dan menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan nilai sikap yang bersifat 

relatif konstan dan berbekas. Hal ini dipertegas oleh  Gagne dalam Susanto 

(2013: 1-20 ) bahwa belajar adalah suatu proses memperoleh motivasi dalam 

pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan, dan tigkah laku. Selain itu, Gagne juga 

menekankan bahwa belajar sebagai suatu upaya memperoleh pengetahuan 

atau ketrampilan melalui intruksi. 

     Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses upaya sesorang yang berinteraksi aktif dengan lingkungan 

untuk memperoleh suatu pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan nilai 

sikap yang bermanfaat bagi dirinya. Belajar bertujuan untuk merubah 

tingkah laku individu agar menjadi individu yang lebih baik dalam 

menjalankan kehidupannya. 

b. Prestasi Belajar 

     Selama proses belajar, tentu diharapkan sebuah hasil optimal yang 

disebut dengan prestasi. Prestasi belajar pada umumnya menyangkut aspek 

pengetahuan. Winkel dalam Hamdani (2011 : 138) mengemukakan bahwa 

prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh 
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seseorang. Dengan demikian prestasi belajar merupakan hasil maksimum 

yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. 

     Arif Gunarso dalam Hamdani (2011 :138) mengemukakan bahwa prestasi 

belajar adalah usaha yang dilakukan secara maksimal yang dicapai oleh 

seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. Prestasi belajar adalah 

hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai 

oleh setiap anak pada periode tertentu. 

     Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah suatu hasil usaha yang telah dicapai oleh seseorang dari suatu 

kegiatan belajar dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, huruf  maupun kalimat. Adanya pengukuran prestasi belajar 

memberikan informasi kepada guru sejauh mana kemampuan dalam 

mengelola kelas dan untuk siswa dapat mengetahui sejauh mana 

keberhasilan dalam memahami materi. 

c. Fungsi Prestasi Belajar 

     Salah satu indikator keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah 

adanya peningkatan prestasi belajar. Fungsi utama prestasi belajar menurut 

Arifin (2013:12-13) antara lain: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang 

telah dikuasai peserta didik 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Para ahli 

psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi keingintahuan 

(couriosity) dan merupakan kebutuhan umum manusia”. 
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3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dan inovasi pedidikan. 

Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi peserta 

didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berperan 

sebagai umpan balik (feedback) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi 

pendidikan. Asumsinya adalah kurikulum yang dapat digunakan relevan 

dengan kebutuhan masyarakat dan anak didik. Indikator eksteren dalam 

arti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan indikator 

tingkat kesuksesan peserta didik di masyarakat. Asumsinya adalah 

kurikulum yang digunakan relevan pula dengan kebutuhan masyarakat. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) peserta 

didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik menjadi fokus 

utama yang harus diperhatikan, karena peserta didiklah yang diharapkan 

dapat menyerap seluruh materi pelajaran.  

 

     Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

memiliki fungsi yang penting bagi setiap individu maupun pendidikan. Pada 

dasarnya setiap individu  memiliki rasa ingin tahu terkait prestasi belajar 

pada dirinya, karena prestasi belajar menunjukan tingkat keberhasilan belajar 

pada setiap individu. Prestasi belajar menggambarkan kualitas dan kuantitas 

yang dimiliki oleh setiap individu. Bagi pendidikan prestasi belajar berfungsi  

memberikan informasi kepada guru sejauh mana peserta didiknya dapat 

menyerap ilmu yang telah diberikan, sehingga hasil prestasi belajar dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

selanjutnya. 

d. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Hamdani (2011: 139-143) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu faktor dari 

dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern) 
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1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa. faktor ini antara 

lain: 

a) Kecerdasan (intelegensi) 

Kecerdasan adalah kemampuan pribadi dalam menyesuaikan diri 

dengan keadaan yang sedang dihadapinya baik itu memahami, 

menciptakan hal baru, serta dapat memberikan sebuah solusi dalam 

berbagai situasi. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-

beda tergantung dari tingkat intelegensi yang dimiliki oleh setiap 

individunya. 

b) Faktor Jasmaniah atau Faktor Fisiologis  

Kemampuan belajar seseorang dipengaruhi oleh faktor jasmaniah atau 

fisiologis. Apabila panca indra dalam diri individu tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya baik itu sakit maupun cacat tubuh maka akan 

berdampak pada tingkah lakunya. 

c) Sikap  

Suatu kecenderungan pada diri seseorang untuk melakukan perbuatan 

baik atau tidak kepada suatu objek. Sikap seseorang terbentuk karena 

dipengaruhi oleh pengetahuan, kebiasaan, dan keyakinan orang itu 

sendiri. 

d) Bakat  

Bakat adalah potensi yang dimiliki seseorang sebagai sifat bawaan 

sejak lahir untuk mencapai suatu keberhasilan pada masa yang akan 

datang. Setiap individu memiliki bakat atau potensi yang berbeda-beda 

untuk mencapai sebuah prestasi. 

e) Motivasi  

Motivasi adalah suatu golongan kehendak yang mengakibatkan 

seseorang melakukan sesuatu hal untuk mewujudkan tujuan tertentu. 

Motivasi menentukan suatu keberhasilan dalam belajar. Semakin 

tinggi motivasi belajarnya maka semakin tinggi juga kesuksesan 

belajarnya, begitu juga sebaliknya. 

2) Faktor Eksternal  

     Faktor yang mempengaruhi belajar selain dari faktor internal ada juga 

faktor eksternal. Fakor eksternal terdiri dari faktor lingkungan sosial dan 

lingkungan non sosial. Faktor lingkungan  sosial meliputi guru, kepala 

sekolah, staf administrasi, teman kelas, alat-alat sekolah, dan lain 

sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam lingkungan non sosial 

adalah gedung sekolah, tempat tinggal, dan waktu belajar. 

 

     Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap 

individu memiliki prestasi belajar  yang berbeda satu dengan yang lainnya 

Peningkatan Sikap Menghargai…, Enggar Kartika Sari, FKIP UMP, 2017



18 
 

 

tergantung dari faktor yang mempengaruhinya. faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar setiap individu antara lain faktor dalam 

diri individu (interen) dan faktor lingkungan individu(ekstern). Faktor 

intern meliputi motivasi individu untuk belajar, bakat yang dimiliki sejak 

dari lahir, tingkat intelegensi, kondisi jasmaniah individu serta sikap 

individu tersebut. Sedangkan faktor lingkungan meliputi lingkungan 

sosial dan non sosial. 

3. Value Clarification Technique 

a. Pengertian Value Clarification Technique 

     VCT  menurut  Sanjaya dalam Taniredja ( 2012 : 87 ) 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. Djahiri 

dalam Sudirman ( 2015 : 119) juga menjelaskan bahwa Value Calrification 

Technique (VCT) adalah salah sebuah cara bagaimana menanamkan dan 

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

 “Value clarification techniques was developed by Simon et al (1972) for 

the specific purpose of helping students to become aware of what their 

values and attitudes are in relation to a variety of objectives and to prize 

and appraise these values. Value Clarification is defined as the process 

of assessing the effect of personal value on decision making. It 

determines the outcome of an action.This means that a person’s 

personality can be determined by looking at what he or she does. Value 

Clarification technique helps individuals to relate their feelings and 

increase their awareness of their own values.”(Oliha, 2015:3) 
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     Teknik klarifikasi nilai dikembangkan oleh Simon et al (1972) dengan 

tujuan khusus untuk membantu siswa dalam  menyadari  nilai-nilai dan sikap 

mereka dalam berbagai tujuan dan nilai-nilai. Klarifikasi nilai didefinisikan 

sebagai proses menilai efek dari nilai pribadi pada pengambilan keputusan. 

Klarifikasi nilai menentukan hasil dari suatu tindakan. Klarifikasi nilai ini 

berarti bahwa kepribadian seseorang dapat ditentukan dengan melihat apa 

yang dia lakukan. Teknik klarifikasi nilai membantu individu untuk 

meningkatkan perasaan siswa dan meningkatkan kesadaran siswa tentang 

nilai-nilai siswa sendiri. 

     Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa VCT merupakan suatu 

teknik pembelajaran nilai yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menganalisis sebuah nilai dan menuntun peserta didik untuk menentukan 

nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan hidupnya. Value Clarification 

Technique (VCT) dapat membantu siswa untuk mengkaji perasaannya, 

meningkatkan kesadaran tentang nilai–nilai serta mendorong siswa untuk 

menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Tujuan Menggunakan VCT dalam Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan 

Tujuan menggunakan VCT menurut Taniredja (2012:88) adalah sebagai 

berikut: 
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1) Mengetahui dan mengukur sejauh mana kesadaran siswa terhadap suatu 

nilai, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijak dalam menentukan 

target nilai yang akan dicapai. 

2) Menanamkan kesadaran tentang nilai-nilai yang dimiliki siswa baik 

tingkat maupun sifat yang positif maupun yang negatif yang selanjutnya 

dibina  kearah peningkatan dan pencapaian target suatu nilai. 

3) Menerapkan suatu nilai tertentu pada diri siswa dengan cara yang rasional 

dan mampu diterima oleh siswa, sehingga hasilnya nilai tersebut dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan  siswa sebagai proses dari kesadaran 

moral bukan sebuah kewajiban moral. 

4) Melatih siswa untuk dapat bisa menerima serta menilai suatu nilai yang 

dimiliki oleh dirinya dan orang lain, yang nantinya siswa mampu 

membuat keputusan dalam memilih suatu nilai untuk diterapkan dalam 

pergaulannya dan kehidupan sehari-hari.  

     Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran 

VCT yaitu mengetahui sejauh mana kesadaran siswa terhadap suatu nilai, 

baik nilai positif dan negatif yang dimiliki oleh dirinya. Guru akan 

membimbing siswa untuk menerapkan sebuah nilai positif dalam 

kehidupannya melalui sebuah cara yang dapat diterima oleh pemikiran 

siswa. VCT melatih siswa untuk bisa menerima dan menilai sebuah nilai 

pada diri sendiri maupun orang lain yang selanjutnya siswa dapat mengambil 

keputusan memilih sebuah nilai yang dianggapanya sesuai untuk diterapkan 

dalam kehidupannya. 

c. Prinsip-prinsipVCT 

Prinsip-prinsip yang diperhatikan dalam menggunakan VCT menurut 

Taniredja (2012:88) adalah sebagai berikut: 

1) Dua faktor yang mempengaruhi penanaman nilai dan pengubahan sikap 

antara lain faktor dalam diri dan faktor lingkungan. Faktor dalam diri 

berkaitan dengan potensi yang dimiliki individu yaitu kepekaan emosi 

dan intelektual. Sedangkan faktor lingkungan meliputi norma nilai 
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masyarakat, sistem pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan 

bermain. 

2) Sikap dan perubahan sikap pada siswa dipengaruhi oleh stimulus yang 

diterima oleh siswa serta nilai yang telah tertanam dan melekat pada diri 

siswa. 

3) Guru harus memperhatikan tingkat perkembangan moral pada setiap 

siswa karena salah satu faktor pembentuk nilai, moral dan norma adalah 

faktor perkembangan. Faktor perkembangan moral siswa dipengaruhi 

oleh usia dan lingkungan sosialnya.  

4) Proses pengubahan sikap dan nilai memerlukan kemampuan guru yang 

rasional dalam mengklarifikasi nilai atau sikap, sehingga nilai atau sikap 

yang dipilih oleh siswa berasal dari kesadaran dalam diri sisiwa bukan 

sekedar kewajiban untuk bersikap tertentu.  

5) Dalam pengubahan suatu nilai diperlukan sebuah keterbukaan, sehingga 

guru harus bersifat terbuka terhadap siswa dalam menjalankan proses 

Value Clarification Technique. 

 

     Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa prinsip yang harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan klarifikasi nilai antara lain penanaman nilai 

dipengaruhi oleh faktor kepekaan emosi dan intelektual siswa, Perubahan 

sikap siswa dipengaruhi oleh stimulus yang diterima siswa dari guru, guru 

harus bisa menerapkan VCT dengan serasional mungkin melalui stimulus-

stimulus yang dapat diterima oleh siswa dengan memperhatikan tingkat 

perkembangan moral pada setiap siswa, dan VCT dilakukan dengan sifat 

terbuka untuk siswa dalam menilai dan memilih sebuah nilai.  

d. Proses Pelaksanaan VCT 

     Proses pelaksanaan VCT lebih menekankan  proses pemilihan dan 

penentuan nilai (the proses of valuing) serta sikap terhadapnya dan bukanisi 

nilai-nilai atau daftar nilai-nilai hidup, juga bukan untuk melatih peserta 

didik menilai suatu nilai, tetapi melatih peserta didik untuk berproses 
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menghargai dan melaksanakan nilai-nilai yang dipilih secara bebas. 

(Adisusilo, 2014:146) 

      Hall dan Simmon dalam Adisusilo (2014: 147) menyatakan bahwa ada 

tiga proses klarifikasi nilai menurut VCT. Dalam tiga proses tersebut 

terdapat tujuh sub proses, yaitu sebagai berikut. 

 

 

2.1 Tabel Tiga Proses  Klarifikasi Nilai Menurut VCT 

* Memilih  1) Memilih dengan bebas. 

2) Memilih dari berbagai alternatif. 

3) Memilih dari berbagai alternatif setelah  

mengadakan pertimbangan tentang   

berbagaiakibatnya. 

*Menghargai  

  /Menjunjung     

 tinggi 

4) Menghargai dan merasa bahagia dengan 

pilihannya. 

5) Bersedia mengakui/menegaskan pilihannya 

itu di depan umum. 

*Bertindak  6) Berbuat/berperilaku sesuatu sesuai dengan 

pilihannya. 

7) Berulang-ulang bertindak sesuai dengan  

 pilihannya itu hingga akhirnya merupakan   

 pola hidupnya.  

Hall dan Simon (Adisusilo, 2014: 147) 

e. Kelebihan dan Kelemahan VCT 

     Sama halnya dengan teknik-teknik pembelajaran yang lain yang memiliki 

kelemahan dan kelebihan tersendiri dalam proses pembelajaran, VCT ini 

juga memiliki kelemahan dan kelebihan untuk proses pembelajaran. 

Kelebihan dari Value Clarification Technique menurut Djahiri dalam 

Taniredja (2012:91) yaitu (1) Mengetahui kualitas nilai moral yang dimiliki 
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oleh siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisis 

nilai pada dirinya maupun orang lain; (2) Memberikan pengalaman belajar 

pada siswa dari berbagai kehidupan sehingga dapat menginternalisasi nilai-

nilai dalam materi serta guru dapat membina siswa untuk mengembangkan 

potensi positif dalam dirinya; (3) Memberi gambaran nilai moral yang patut 

diterima dan mendorong siswa untuk hidup layak dan bermoral tinggi. 

Kelemahan-kelemahan VCT menurut Taniredja (2012:92) adalah sebagai 

berikut: 

1) Apabila guru/ dosen tidak memiliki kemampuan melibatkan peserta didik 

dengan keterbukaan, saling pengertian dan penuh kehangatan maka siswa 

akan memunculkan sikap semu atau imitasi/palsu. Siswa akan menjadi 

bersikap menjadi siswa yang sangat baik ideal patuh dan penurut namun 

hanya bertujuan untuk menyenangkan guru atau memperoleh nilai yang 

baik. 

2) Sistem nilai yang dimiliki dan tertanam guru/dosen, peserta didik dan 

masyarakat yang kurang atau tidak baku dapat mengganggu tercapainya 

target nilai baku yang ingin dicapai/nilai etik. 

3) Sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru / dosen dalam mengajar 

terutama memerlukan kemampuan/ketrampilan bertanya tingkat tinggi 

yang mampu mengungkap dan menggali nilai yang ada dalam diri peserta 

didik. 

4) Memerlukan kreativitas guru/dosen dalam menggunakan media yang 

tersedia di lingkungan terutama yang aktual dan faktual sehingga dekat 

dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 

f. Cara Mengatasi Kelemahan VCT 

     Taniredja (2012:92) menjelaskan cara mengatasi permasalahan VCT 

adalah sebagai berikut: 

1) Guru/dosen berlatih dan memilki ketrampilan mengajar sesuai standar 

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

menggunakan VCT akan memberikan pengalaman yang sangat berharga 
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karena memunculkan model-model VCT yang merupakan modifikasi 

sesuai kemampuan dan kreativitas 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, menyesuaikan dengan hari yang besar 

nasional, atau mengaitkan dengan program yang sedang dilaksanakan 

pemerintah. 

     Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kelemahan VCT 

dapat diatasi dengan cara meningkatkan ketrampilan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. Guru harus terus berlatih menggunakan model-

model VCT agar dapat mengusai pembelajaran VCT, karena proses 

pelaksanaan VCT akan berhasil apabila guru mampu menguasai VCT. 

Pembelajaran yang menggunakan tematik, pilih topik yang sedang terjadi di 

lingkungan sekitar siswa. 

4. VCT Model Gejala Kontinum 

     Gejala Kontinum adalah gejala yang bersifat kesinambungan. Misalnya : 

tidak/belum pernah, pernah, kadang kala, sering, selain itu tidak tahu, kurang 

tahu, tahu sedikit, dst. VCT Gejala Kontinum mirip skala sikap/ nilai hanya 

angka digantikan dengan kata-kata tadi. Gejala Kontinum akan diterapkan 

dalam VCT menilai diri sendiri dengan tema yang sama dengan VCT Rank 

Order. 
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     Secara umum tahapan proses pelaksanaan VCT model ini menurut Kosasih 

(1985:70) adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan 

1) Menyiapkan butir-butir yang akan di VCT-kan. Butir-butir ini berupa 

hal/keadaan/perbuatan sehari-hari yang merupakan gubahan atau 

penerapan butir materi pelajaran atau target nilai yang akan kita ajarkan. 

b. PBM atau KBM ( awali dengan penjelasan seperlunya) 

1) Daftar/stimulus disampaikan baik secara individual (stensil) maupun 

klasikal dengan ditulis di papan tulis. 

2) Pengisian butir-butir yang bertautan dengan tema/topik tersebut.(bila 

digali bersama siswa). 

3) Pengisian jawaban oleh siswa secara individual. 

4) Penyampaian hasil kerja sub 2 dan 3 yang oleh guru ditulis dipapan tulis 

(belum ada penilaian/komentar). 

5) Mencari klarifikasi, argumentasi jawaban baik individual kolompok 

maupun klasikal (peran guru untuk memperjelas dan memanipulasi sangat 

tinggi/penting) 

6) Mengambil kesimpulan (bersama) dan pengarahan guru (mengembalikan 

butir-butir ke dalam materi/konsep) 

c. Tindakan lanjut 

1) Remidi/perbaikan bagi yang kurang tau atau pengayaan bagi yang sudah 

baik. 

2) Latihan pemantapan. 

     Dari penjelasan di atas maka langkah-langkah penerapan VCT gejala 

kontinum  dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun butir-butir pernyataan sesuai dengan nilai atau sikap yang akan 

dicapai. Butir-butir pernyataan bisa berupa pernyataan positif maupun negatif 

2) Mengawali kegiatan VCT  dengan memberikan sebuah stimulus baik berupa 

video, cerita, gambar, maupun peragaan secara langsung yang berkaitan 

dengan sikap atau nilai yang akan dicapai. 

3) Siswa mengisi daftar Gejala Kontinum yang telah disiapkan. 
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4) Guru melakukan klarifikasi jawaban-jawaban siswa dengan melalui 

argumentasi para siswa. 

5) Guru mengambil kesimpulan dan memberikan pengarahan kepada siswa 

untuk melaksanakan sikap positif yang telah dianalaisis bersama. 

6) Setelah melaksanakan pembelajaran VCT maka ditindak lanjuti dengan 

melakukan perbaikan bagi siswa yang masih kurang dan melakukan 

pengayaan bagi yang sudah baik. 

5. Permainan Kisah Angka 

a. Tujuan Permainan 

Tujuan dari permaianan kisah angka menurut Ayu (2014:21) anatara lain: 

1) Menjadikan siswa-siswa di kelas mengenal satu sama lain. 

2) Menghilangkan kejenuhan di dalam kelas. 

3) Mengigat kembali materi yang telah dijelaskan.  

4) Memahami arti solidaritas. 

b.  Durasi Permainan 

Durasi permaianan kisah angka menurut Ayu (2014:21) adalah 30  

     sampai 40 menit. Namun dalam pelakanaan, waktu yang digunakan  

     peneliti menyesuaikan dengan durasi penerapan proses Value  

     Clarification Technique (VCT) Gejala Kontinum. 

c.   Aturan Permainan 

Beragam aturan permaianan ini menurut Ayu (2014:21) adalah sebagai 

berikut: 
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1) Mintalah kepada seluruh siswa untuk berhitung dari nomor 1 dan 

seterusnya sampai perhitungan selesai. 

2) Mintalah kepada siswa untuk mengingat nomor urutnya dengan baik. 

Jika perlu, lakukan pengujian dengan menyebut beberapa angka secara 

acak, lalu mintalah kepada siswa yang disebut nomornya untuk 

menyahut “ya”. Atau, tunjuklah beberapa siswa secara acak, kemudian 

tanyakan nomer urut mereka. 

3) Tegaskan sekali lagi; apakah mereka benar-benar mengingat nomor urut 

mereka? 

4) Berilah perintah kepada siswa untuk menyebut nomer urut, nama, dan 

materi yang sudah dipelajari. 

5) Batasi waktu 5 detik bagi setiap siswa untuk menjawab. 

6) Ulangi langkah ini secara cepat sehingga dijumpai adanya siswa yang 

bingung dalam menjawab, serta melewati batas waktu yang telah 

ditentukan. 

7) Berilah hukuman kepada siswa yang gagal, dengan cara bernyanyi 

singkat ataupun berpuisi. 

8) Pastikan semua siswa mendapat giliran. 

9) Berilah komentar terhadap semua jawaban yang dikemukakan oleh 

seluruh siswa dikelas. 

10) Rayakan permaianan ini dengan bertepuk tangan secara bersamaan. 

 

Dari penjelasan aturan permainan kisah angka, peneliti tidak 

mengaplikasikan seluruh langkah permaianan sesuai dengan langkah-

langkah yang telah dijelaskan di atas, namun ada beberapa hal yang sedikit 

diubah. Adapun langkah langkah yang akan diterapkan peneliti dalam 

proses VCT anatara lain: 

1) Guru meminta siswa untuk berhitung 1 sampai selesai sesuai dengan 

jumlah siswa di kelas. 

2) Guru meminta siswa  mengingat nomer urutnya, nama, serta materi 

yang telah pelajari. 

3) Guru menunjuk siswa secara spontan. 
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4) Guru meminta siswa menyebutkan nomer  urut, nama, serta materi yang 

telah dipelajari dengan durasi waktu 7 kali hitungan. 

5) Mengulangi langkah ini secara cepat sehingga siswa dijumpai adanya 

siswa yang bingung menjawab, serta melewati batas waktu yang 

ditentukan. 

6) Memberi hukuman kepada siswa yang gagal berupa maju mengisi salah 

satu pernyataan dalan daftar Gejala Kontinum yang telah disiapkan. 

7) Mengulangi permaianan sampai pernyataan dalam daftar Gejala 

Kontinum telah terisi semua. 

8) Merayakan permainan dengan bertepuk tangan secara bersamaan. 

6. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

      Susanto (2013: 225) menjelaskan Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan 

melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berakal pada budaya bangsa 

Indonesia. Nilai luhurdan moral ini diharapkan dapat diwujudkan dalam 

bentuk perilaku kehidupan siswa sehari-hari, baik sebagai individu maupun 

anggota masyarakat , dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang 

merupakan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan 

kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga dengan negara 

serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang 

diandalkan oleh bangsa dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan menurut 
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Zamroni dalam Susanto (2013:226) yaitu pendidikan Kewarganegaran 

adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga 

masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis.     

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengupayakan dalam 

mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai yang luhur pada diri manusia 

atau masyarakat agar menjadi pribadi yang luhur serta dapat menjalankan 

hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan masyarakat diharapkan dapat memajukan kehidupan 

bangasa dan menjaga nilai NKRI. 

 

 

b. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran 

     Tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar 

adalah untuk membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik. 

Mulyasa dalam Susanto (2013: 231-232) menjelaskan bahwa tujuan mata 

pelajaran pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menjadikan siswa agar 

: 

1. Mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi 

persoalan hidup maupun isu Kewarganegaraan di negaranya. 

2. Mampu berpartisipasi 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 
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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 jika siswa sudah memiliki 

nilai norma yang baik, maka tujuan untuk mencapai warga negara yang 

baik akan mudah terwujudkan. 

 

c. Materi Menghargai Keputusan Bersama 

1. Pengertian Keputusan Bersama 

Darmono ( 2008 :96) menjelaskan bahwa Keputusan adalah segala 

putusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan 

penelitian yang matang. Keputusan merupakan pedoman dalam 

menentukan langkah-langkah berikutnya. Keputusan dibagi menjadi 2 

macam yaitu: 

a) Keputusan Pribadi (Individu) 

Keputusan pribadi (individu) yaitu keputusan yang sifatnya pribadi dan 

hanya untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya ketika kalian diajak 

bermain oleh temanmu pada saat mengerjakan PR (pekerjaan rumah). 

Kalian tentu akan berpikir untuk memutuskan pergi bermain atau 

menyelesaikan PR-mu terlebih dahulu. Keputusan yang kalian tetapkan 

tersebut akan menjadi tanggung jawabmu sendiri. Oleh 

Karena itu, berani mengambil keputusan maka berarti harus berani 

menanggung akibatnya. 

b) Keputusan bersama  

Keputusan bersama adalah keputusan yang diambil atas dasar 

persetujuan atau kesepakatan bersama. Keputusan bersama bersifat 
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mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Beberapa hal yang perlu 

dilakukan agar keputusan bersama itu membuahkan hasil tanpa 

meninggalkan masalah. Sulhan (2008:111) menyebutkan Hal-hal yang 

perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut. 

1) Saling memahami dan menghargai pendapat orang lain. 

2) Saling memahami apa yang sedang dimusyawarahkan untuk     

     diambil keputusan. 

3) Kepentingan umum lebih diutamakan dari pada kepentingan  

     pribadi. 

4) Menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, maupun saran. 

5) Tidak memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan. 

6) Menerima bahwa keputusan yang sudah diambil adalah keputusan  

     yang terbaik. 

7) Keputusan yang sudah diambil dilaksanakan dengan sebaik- 

     baiknya. 

2. Bentuk-bentuk Keputusan Bersama 

a) Musyawarah untuk Mufakat 

Darmono (2008:101) menjelaskan bahwa Musyawarah untuk mufakat 

adalah pembahasan bersama dengan maksud mengambil Keputusan atas 

suatu masalah. Dalam pelaksanaan musyawarah, setiap orang mempunyai 

hak yang sama untuk menyampaikan usul atau saran. Setiap peserta 

musyawarah hendaknya lebih mengutamakan kepentingan bersama di 

atas kepentingan pribadi atau golongan. Meskipun Pasal 28 E ayat 3 UUD 

1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat, kita harus ingat bahwa orang lain memiliki hak 

yang sama dengan kita, jadi kebebasan kita dibatasi kebebasan orang lain. 

  Nilai dasar dalam melakukan musyawarah antara lain: 
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1)      Kebersamaan 

2)      Persamaan hak 

3)      Kebebasan mengemukakan pendapat 

4)      Penghargaan terhadap orang lain 

5)      Pelaksanaan hasil keputusan secara tanggung jawab 

b)  Pemungutan Suara ( Votting) 

 Darmono (2008:104) menjelaskan bahwa Voting merupakan cara 

kedua jika cara musyawarah untuk mufakat gagal dilakukan. Sebelum 

voting dilaksanakan, perlu diperhatikan beberapa hal berikut: 

1) Voting ditempuh setelah cara musyawarah untuk mufakat sudah 

dilaksanakan. 

2) Voting dilakukan karena ketidak mungkinan menempuh musyawarah 

untuk Mufakat lagi. Ketidakmungkinan ini disebabkan munculnya 

beragampendapatyang bertentangan. Pertentangan inilah yang 

mencegah pencapaian kata mufakat. 

3) Voting dilakukan karena sempitnya waktu, sementara keputusan harus  

segera diambil. 

4) Voting dilakukan setelah semua peserta musyawarah mempelajari  

setiap pendapat yang ada. 

5) Voting dilakukan jika peserta musyawarah hadir mencapai kuorum. 

6) Voting dianggap sah sebagai keputusan jika separuh lebih peserta yang 

hadir menyetujuinya. 

     Dalam voting, pendapat yang memperoleh suara terbanyak menjadi 

keputusan bersama. Dengan demikian, pendapat lain yang mendapat 

suara lebih sedikit terpaksa diabaikan. Pada cara voting, keputusan akan 

dapat diambil dengan waktu yang lebih singkat, namun kemungkinan 

terjadinya ketidak puasan dari pihak yang kalah suara, jauh lebih besar.  

c) Aklamasi 
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 Ada kalanya keputusan bersama tidak diambil dengan cara mufakat atau 

voting, tetapi dengan cara aklamasi. Aklamasi adalah pernyataan setuju 

secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Pernyataan setuju ini 

dilakukan untuk melahirkan keputusan bersama. Pernyataan setuju 

dilakukan tanpa melalui pemungutan suara. Aklamasi terjadi karena 

adanya pendapat yang dikehendaki oleh semua anggota kelompok. 

Keputusan bersama yang disetujui dengan cara aklamasi ini harus 

dilaksanakan oleh seluruh anggota. 

Sulhan (2008: 104) menyebutkan bahwa Dalam musyawarah kita 

harus menunjukkan sikap-sikap sebagai berikut: 

a. Menghargai pendapat orang lain. 

b. Mampu mengendalikan diri saat mengikuti musyawarah. 

c. Bertenggang rasa terhadap teman yang mengajukan pendapat. 

d. Bijaksana terhadap pendapat teman yang berbeda. 

e. Mematuhi semua aturan yang berlaku dalam musyawarah. 

f.Bertanggung jawab dengan cara melaksanakan keputusan hasil     

   musyawarah. 

 Darmono (2008:100) menyebutkan bahwa Dalam pelaksanaan 

musyawarah untuk mencapai mufakat kita harus berpedoman pada 

prinsip-prinsip dan aturan musyawarah, antara lain: 

a) Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. 

b) Musyawarah dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong-royong. 

c) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 

d) Menghargai pendapat orang lain dan tidak melaksanakan kehendak 

dalam musyawarah. 

e) Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan 

martabat,   serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 
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f) Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan 

penuh     rasa tanggung jawab. 

Darmono (2008: 103) juga menyebutkan bahwa Pelaksanaan 

musyawarah untuk mufakat dapat terhambat atau sulit untuk dilakukan 

apabila: 

a) Peserta musyawarah hanya mementingkan diri  

 sendiri/golongannya. 

b) Peserta musyawarah tidak menggunakan akal sehat dan hati  nurani 

yang luhur. 

c)  Peserta musyawarah berlaku tidak sopan dan bertutur kata    

 tidak baik. 

d)  Peserta musyawarah memaksakan kehendaknya. 

e)  Peserta musyawarah tidak mau menghargai pendapat orang   

  lain. 

 Darmono (2008: 102) menjelaskan bahwa Pelaksanaan hasil 

keputusan bersama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

a) Musywarah di lingkungan keluarga, misalnya: 

1) Menentukan tempat rekreasi keluarga. 

2) Pemberian tugas yang harus dikerjakan tiap anggota keluarga. 

3) Menentukan aturan-aturan dalam keluarga, dan sebagainya. 

b) Musyawarah di lingkungan sekolah, misalnya: 

1) Memilih pengurus OSIS. 

2) Menentukan tata tertib kelas/sekolah. 

3) Pemilihan ketua kelas. 

4) Menentukan tempat tujuan wisata, dan sebagainya. 

c) Musyawarah di lingkungan masyarakat, misalnya: 

1) Pelaksanaan acara 17 Agustus-an. 

2) Membangun jalan. 

3) Rembug desa. 

4) Pembagian jadwal ronda/ siskamling. 

5) Memilih pengurus /LPMD, dan sebagainya. 

d) Musyawarah di lingkngan kenegaraan, misalnya: 

1) Rapat-rapat DPR/komisi. 

2) Membuat suatu undang-undang, dan sebagainya. 
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Darmono (2008:104) menjelaskan bahwa Musyawarah untuk mufakat 

harus dilandasi dengan semangat kekeluargaan. Musyawarah untuk 

mufakat merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila keempat yang 

berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan.” Dengan musyawarah suatu persoalan akan 

mudah terpecahkan, sehingga dicapai suatu keputusan atau kata sepakat. 

Manfaat yang diperoleh jika menyelesaikan masalah secara musyawarah 

yaitu: 

a) Masalah dapat cepat terpecahkan. 

b) Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. 

c) Hasil keputusan menguntungkan semua pihak. 

d) Dapat menyatukan pendapat yang saling berbeda. 

e) Adanya kebersamaan, dan sebagainya. 

3. Melaksanakan Hasil Keputusan Bersama 

Darmono (2008:106) Dalam musyawarah semua pihak harus 

mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan 

golongan. Bila musyawarah telah mencapai mufakat, maka hasil 

pemufakatan menjadi keputusan bersama. Semua pihak harus menerima 

keputusan bersama dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, dan lapang 

dada. Berikut ini adalah beberapa cara menerima hasil keputusan 

bersama, yaitu: 

a) Semua pihak mengutamakan kepentingan bersama daripada  

kepentingan pribadi dan golongan. 

b) Semua pihak memahami dengan baik masalah yang dimusyawarahkan. 

c) Semua pihak menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. 

d) Semua pihak harus menerima dan terbuka setiap kritik, usul, dan  

saran. 
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e) Semua pihak harus meyadari bahwa keputusan yang dihasilkan  

adalah keputusan yang terbaik demi kepentingan bersama. 

f) Semua pihak harus mampu menahan diri agar tidak memaksakan     

kehendak, bila pendapatnya tidak diterima. 

Darmono (2008:109) menjelaskan bahwa pelaksanaan hasil 

keputusan bersama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

a) Dalam lingkungan keluarga 

Keputusan menyangkut tugas tiap anggota keluarga. Setiap anggota 

keluarga dengan ikhlas melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, 

seperti tugas menyapu lantai, mencuci piring, membersihkan halaman, 

dan sebagainya. 

b) Dalam lingkungan sekolah 

Keputusan bersama terlihat dalam pelaksanaan tata tertib sekolah. 

Misalnya: Setiap siswa memakai seragam sekolah, guru mengajar 

dengan sungguh-sungguh, belajar dengan penuh disiplin, dan 

sebagainya. 

c) Dalam lingkungan masyarakat 

Keputusan menyangkut peraturan mengikat seluruh warga masyarakat. 

Di lingkungan masyarakat biasanya ada kepala desa, lurah, rukun 

warga (RW), rukun tetangga (RT), dan pemuka masyarakat. Mereka 

biasanya memimpin musyawarah antarwarga. Musyawarah 

menghasilkan keputusan bersama yang harus diterima dan 

dilaksanakan oleh masyarakat. Misalnya, keputusan untuk melakukan 

gotong-royong membersihkan lingkungan, menjaga keamanan 

lingkungandengan ronda malam bergiliran, dan berbagai tugas sosial 

yang lain. 

 

Berikut ini diuraikan bentuk-bentuk sikap dan perilaku yang 

tidak mematuhi keputusan bersama, antara lain: 

a) Melanggar keputusan dengan cara tidak mau melaksanakan isi  

keputusan. 

b) Lari dari tanggung jawab yang harus dipikulnya. 

c) Tidak mau menghargai pendapat orang lain dan maunya menang  

sendiri. 

d) Memprovokasi orang lain untuk tidak melaksanakan hasil  keputusan. 

e) Mensabotase hasil keputusan dengan cara yang licik dan  

sebagainya. 
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Pihak yang tidak setuju dalam upaya mematuhi keputusan bersama 

menimbulkan beberapa akibat, antara lain: 

a) Merasa bersalah, 

b) Dikucilkan dari kelompok, 

c)  Tidak percaya orang lain, 

d)  Sanksi atau teguran dari kelompok lainnya, 

e)  Pemecatan dari keanggotaan kelompok tertentu, 

f)  Dipidana penjara atau harus mengganti kerugian, dan sebagainya. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

     Hasil penelitian yang serupa dengan penelitian ini telah dikemukakan oleh 

beberapa penelitian terdahulu yang menunjukan keunggulan Value Clarification 

Technique (VCT) diantarannya yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Roli Rai (2014) dengan judul “Comparative 

Effectiveness of Value Clarification and Role Playing Value Development 

Models for Selected Values for Primary School Students.” Adapun subjek 

penelitian ini adalah siswa-siswa yang dipilih dari beberapa sekolah yang 

berada di India tahun 2014. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi 

eksperimen. Penelitian ini mengukur efektifitas dua model pembelajaran yaitu 

Value Clarification Technique dan Role Playing dalam penanaman nilai pada 

siswa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedua model pembelajaran ini 

sama-sama efektif untuk menanamkan sikap atau nilai pada diri siswa. Setelah 

mengaplikasikan kedua model ini siswa dapat mengetahui kebaikan dan 

keburukan sebuah nilai serta siswa dapat memutuskan nilai yang harus 

diterapkan dalam dirinya.  
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Kokom Komalasari (2012)  dengan judul The 

Living Values-Based Contextual Learning to Develop the Students' Character 

tahun 2012. Jenis penelitiannya menggunakan desain penelitian dan 

pengembangan (Research and Development Design). Subyek penelitian ini 

adalah 98 mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas 

Pendidikan Indonesia tahun akademik 2011/2012. Pada penelitian ini 

menjelaskan bahwa pembelajaran konteksual berbasis nilai hidup memiliki efek 

besar dalam pengembangan karakter. Desain pembelajaran dikembangkan 

dengan mengintegrasikan beberapa pembelajaran kontekstual seperti (1) 

Pembelajaran berbasis masalah; (2) Pembelajaran kooperatif; (3) Pembelajaran 

berbasis proyek; (4) KKN; dan (5) Pembelajaran berbasis kerja dengan berbasis 

belajar nilai hidup, seperti Nilai Klarifikasi Teknik (VCT analisis nilai,VCT 

Daftar dan VCT Games). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembelajaran 

konteksual berbasis nilai hidup dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk 

mengembangkan karakter siswa termasuk agama, jujur, toleran, baik-santun, 

disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

berkolaborasi dan bertanggung jawab. 

Penelitian di atas relevan dengan penelitian ini karena menerapkan Value 

Clarification Technique (VCT) dalam pembelajaran. Jika penelitian di atas 

menggunakan jenis penelitian eksperimen dan Research and Development design 

maka penelitian ini akan digunakan dalam jenis penelitian tindakan kelas yang 
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bertujuan untuk meningkatkan sikap menghargai pendapat dan prestasi belajar 

siswa. 

C. Kerangka Pikir 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang 

berupaya meningkatkan karakter dan prestasi peserta didik. Permasalahan yang 

terkait dengan peningkatan mutu pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

rendahnya sikap menghargai pendapat orang lain dan prestasi belajar peserta didik. 

Permasalahan tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan 

prestasi belajar pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Gambar Kerangka Pikir 

     Gambar di atas menujukan kondisi awal yang terjadi di kelas V SD Negeri 2 

Karangtengah sebelum menggunakan teknik pembelajaran VCT model Gejala 

Kondisi awal: 

Rendahnya sikap menghargai 

pendapat dan prestasi belajar 

siswa. 

 

Tindakan : 

- Penggunaan VCT Gejala 
Kontinum dalam proses 

pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan 

- Tindakan dilaksanakan selama 2 
siklus 

Tindakan I 

Dalam pembelajaran guru 

menggunakan VCT Gejala 

Kontinum 

Tindakan II 

Dalam pembelajaran guru 

menggunakan VCTGejala 

Kontinum 

Hasil yang diharapkan : 

Meningkatnya sikap menghargai pendapat siswa dan prestasi 

belajar siswa. 
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Kontinum yaitu rendahnya sikap menghargai pendapat pada siswa. Hal ini 

ditunjukan masih banyak siswa yang tidak mendengarkan dengan seksama ketika 

guru sedang menyampaikan materi atau siswa lain yang sedang berpendapat. 

Apabila guru meminta siswa untuk menanggapi sebuah pendapat respon siswa 

hanya diam dan tidak peduli. Selain itu, ketika ada siswa yang menjawab salah 

pertanyaan dari guru masih ada siswa lain yang menertawakannya.  

     Selain masalah sikap siswa, ditemukan juga masalah yang terjadi di kelas V SD 

N 2 Karangtengah yaitu masih rendahnya prestasi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan. Masih banyak siswa yang mendapatkan nilai mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di bawah KKM. Salah satu penyebab terjadinya 

masalah rendahnya prestasi serta sikap kurang menghargai pendapat siswa adalah 

penggunakan teknik atau model pembelajaran yang belum tepat. Guru kelas V 

menjelaskan bahwa selama proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

lebih sering menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja. 

     Berdasarkan kondisi awal yang terjadi, maka peneliti dan guru kelas 

berkolaborasi untuk melakukan perubahan dengan mencari teknik pembelajaran 

yang sesuai dengan keadaan siswa yang akan dibahas. Teknik pembelajaran 

tersebut adalah pembelajaran VCT Gejala Kontinum.Teknik VCT memiliki 

keunggulan dapat menuntun peserta didik untuk menilai dan menentukan nilai 

yang benar- benar dianggap baik untuk dirinya melalui sebuah klarifikasi nilai.  

     Pembelajaran VCT Gejala Kontinum dilaksanakan selama dua siklus, satu 

siklusnya terdiri dari dua kali pertemuan. Setiap siklus  terdiri dari perencanaan, 
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tindakan, observasi dan refleksi. Pengaplikasian pembelajaran Gejala Kontinum 

ini diharapkan dapat meningkatkan sikap menghargai pendapat dan prestasi belajar 

siswa kelas V SD Negeri 2 Karangtengah. 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir, maka dapat diajukan hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penerapan VCT Gejala Kontinum dapat meningkatkan sikap menghargai 

pendapat orang lain pada peserta didik di SD N 2 Karangtengah tahun pelajaran 

2016/2017. 

2.  Penerapan VCT Gejala Kontinum dapat meningkatkan prestasi belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan pada peserta didik di SD N 2 Karangtengah 

tahun pelajaran 2016/2017. 
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