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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil belajar siswa yang rendah pada mata
pelajaran PPKn siswa kelas III SDN 2 Gerimak Indah, dimana ketuntasan belajar baru
mencapai 39,21%.  Tujuan untuk meningkatkan hasil belajar PPKn dengan menerapkan
pembelajaran model Value Clarification Tehnique tipe percontohan pada siswa kelas III
SDN 2 Gerimak Indah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan
kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dimana indicator
keberhasilan tercapai pada siklus II. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
lembar tes dan lembar observasi. Data hasil belajar siswa diperoleh melalui tes tertulis,
aktivitas guru dan aktivitas siswa diperoleh melalui lembar observasi. Hasil penelitian
menunjukkan pada siklus I skor aktivitas guru sebesar 22 dengan persentase 68,75
berkategori cukup baik, sedangkan skor aktivitas siswa sebesar 41 dengan persentase
64,06 kategori cukup aktif. Hasil belajar siswa memperoleh nilai rata-rata 68,48 dengan
ketuntasan klasikal 68,62%. Pada penelitian siklus II mengalami peningkatan skor
aktivitas guru yaitu 28 dengan persentase 87,5% berkategori baik, sedangkan skor
aktivitas siswa adalah 53 dengan persentase 82,81 berkategori aktif. Hasil belajar siswa
memperoleh nilai rata-rata 74,85 dengan ketuntasan klasikal 88,23%. Berdasarkan hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran model Value
Clarification Tehnique Tipe Percontohan dapat meingkatkan hasil belajar PPKn siswa
kelas III SDN 2 Gerimak Indah tahun pelajaran 2016/2017.

Kata kunci: Hasil belajar PPKn, Model VCT Tipe Percontohan

ABSTRACT

This research is motivated by low student learning outcomes in the subjects of civic
education, mastery learning students third grade in sdn grimak reached 39.21%. The
purpose of this study is to improve the learning outcomes of civic education by
applying model value clarification tenique (VCT) pilot type on the third grade students
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of the elementary school of the indah gerimak. This type of research is a type of
classroom action research. This research is conducted in two cycles, the success
indicator is achieved in cycle II. Data collection methods used are tests and
observations. Data on learning outcomes through written tests and teacher activity data
and student activities were obtained through the observation sheet. The results showed
that in the first cycle of teacher activity score of 22 with 68.7% percentage categorized
good enough, while the score of student activity by 41 with 64.48% percentage with
classical completeness 68.62%. . In the second cycle research has increased in the
teacher's activity is 28 with 87.5% percentage of good category, while the student
activity score is 53 with the percentage 82,81 active category. Student learning
outcomes obtained an average score of 74.85 with 88.23% classical completeness.
Based on the results of this study it can be concluded that the application of model
value clarification tehnique pilot type can improve the learning outcomes of civic
education students third grade elementary school of the indah gerimak district narmada
academic year 2016/2017.

Keywords : the civic education learning outcomes, the model value clarification tenique
(VCT) pilot type.

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian yang

berusaha untuk mewujudkan misi nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa

Indonesia melalui jalur pendidikan nilai. Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn)

dibentuk atas dasar beberapa pradigma yaitu, PPKn dirancang sebagai subjek

pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi

warga Negara yang berakhlak mulia,cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab,

selanjutnya PPKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat aspek-aspek

kognitif, afektif dan psikomotorik. Selain itu menurut Susanto (2013 : 225) “ PPKn

merupakan mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan

melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa indonesia”. Maka

dari itu tampak bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kelebihan yaitu untuk

membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan

hubungan antar warga negara dengan negara agar menjadi warga negara yang dapat

diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pada kenyataannya, kondisi pembelajaran PPKn di kelas III SDN 02 Gerimak

Indah masih menampakkan banyak kekurangan. Diantaranya pembelajaran yang
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menekankan sikap dan perilaku tidak terlalu diperhatikan. Artinya bahwa PPKn yang

merupakan mata pelajaran yang menekankan pembinaan karakter hendaknya fokus

kepada pembinaan sikap dan perilaku siswa. Selain itu guru konsen hanya pada satu

aspek kognitif, yaitu aspek mengingat, sehingga aspek-aspek yang lain terabaikan.

Akibatnya ketika dilakukan tes akhir pembelajaran, siswa lebih banyak hanya

mengandalkan hafalan-hafalan dan tidak dapat memahami maupun menerapkan materi

yang dipelajari.

Untuk mengatasi masalah dikelas III SDN 02 Gerimak Indah Kecamatan

Narmada seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka guru perlu melakukan upaya-

upaya dalam memilih dan menentukan model pembelajaran yang lebih menarik dan

memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Model pembelajaran

yang dapat meningkatkan hasil belajar PPKn siswa diantaranya adalah dengan

menerapkan model pembelajaran Value Clarification Tehnique (VCT) Tipe

Percontohan. Secara umum terdapat beberapa kelebihan model VCT yaitu mampu

membina nilai dan moral, mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan nilai yang

sudah tertanam didalam diri siswa dengan  menganalisa kasus-kasus yang menggugah

perasaan, sehingga siswa akan lebih fokus dalam pembelajaran dan siswa akan lebih

aktif.

Model pembelajaran Value Clarification Tehnique (VCT) atau tekhnik

mengklarifikasi nilai Tipe Percontohan merupakan model pembelajaran khusus yang

diterapkan untuk kelas I sampai dengan kelas III karena disesuaikan dengan

karakteristik siswa yang masih perlu menggunakan contoh-contoh dalam bentuk nyata

seperti gambar atau foto untuk memahami hal-hal yang bersifat tidak nyata. VCT Tipe

Percontohan dilakukan dengan menganalisa suatu cerita yang memiliki gambar yang

dilematis atau kasus yang kontroversial dengan dianalisa bersama.

Menurut Sanjaya dalam (Taniredja, 2011:87) “Model  Mengklarifikasi Nilai

(Value Clarification Tehnique) atau sering disingkat 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”. Sedangkan menurut Adisusilo

(2011:141) “Value Clarification adalah model pendidikan nilai dimana peserta didik
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dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap

sendiri nilai - nilai hidup yang ingin diperjuangkannya.

Menurut Taniredja (2011 : 88) tujuan menggunakan VCT dalam Pembelajaran

PPKn yaitu :

1. Mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai, sehingga

dapat dijadikan sebagai dasar pijak menentukan target nilai yang akan dicapai.

2. Menanamkan kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimiliki baik tingkat maupun

sifat yang positif maupun yang negative untuk selanjutnya ditanamkan kea rah

peningkatan dan pencapaian target nilai

3. Menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional (logis)

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

sebagai proses kesadaran moral bukan kewajiban moral

4. Melatih siswa dalam menerima- menilai nilai dirinya dan posisi nilai orang lain,

menerima serta mengambil keputusan terhadap sesuatu persoalan yang

berhubungan dengan pergaulannya dan kehidupan sehari-hari.

Sedangkan menurut Adisusilo (2011 : 151) mengatakan bahawa ada 6 alasan

mengapa sebaiknya menggunakan VCT dalam pembelajaran nilai di kelas, yaitu :

a) Klarifikasi nilai meningkatkan kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan ide-

ide mereka, keyakinan nilai-nilai dan perasaan.

b) Klarifikasi nilai meningkatkan kemampuan siswa untuk berempati dengan orang

lain, terutama situasi yang mungkin berbeda secara signifikan dari mereka.

c) Klarifikasi nilai meningkatkan kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah

yang muncul

d) Klarifikasi nilai meningkatkan kemampuan siswa untuk persetujuan dan perbedaan

pendapat sebagai anggota dari kelompok social.

e) Klarifikasi nilai meningkatkan kemampuan siswa untuk terlibat dalam pengambilan

keputusan

f) Klarifikasi nilai meningkatkan kemampuan siswa untuk konsisten memegang dan

menggunakan keyakinan.
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METODE PENELITIAN

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas III SDN 02 Gerimak Indah

Kecamatan Narmada yang berjumlah 51 siswa yang terdiri dari 26 siswa laki-laki dan

25 siswa perempuan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun

pelajaran 2016/2017 dan disesuaikan dengan jadwal pembelajaran PPKn. Adapun yang

berperan selaku observer dalam penelitian ini adalah Muhammad Tanwir, A.Ma dan

Weni Fatimatun Sa’rah, sedangkan peneliti bertindak sebagai pengajar. Guru kelas

diminta sebagai observer untuk menghindari penilaian subjektif terhadap peneliti

sendiri. Variabel harapan penelitian ini adalah hasil belajar. Sedangkan variabel

tindakan adalah model Value Clarifiction Tehnique Tipe Percontohan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan

kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran

tiga kali pertemuan pada masing-masing siklus. Tahapan-tahapan kegiatan penelitian

meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan

metode tes. Metode observasi degunakan untuk mengamati aktivitas guru dan aktivitas

siswa dalam proses pembelajaran model Value Clarifiction Tehnique Tipe Percontohan.

Sedangkan   metode tes digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar pada

setiap siklusnya. Sehingga instrument yang disiapkan dalam penelitian ini adalah

lembar observasi aktivitas guru, lembar bservasi aktivitas siswa, dan lembar tes.

Analisis data hasil observasi dilakukan dengan menentukan skor yang diperoleh pada

setiap indicator, menentukan skor maksimal ideal (SMI), menentukan mean ideal (MI),

dan menetukan kategorisasi sesuai pedoman konversi. Sedangkan analisis data hasil tes

dilakukan dengan menghitung nilai individu siswa, mencari nilai rata-rata, dan

menghitung ketuntasan klasikal.

HASIL PENELITIAN

Kegiatan penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2017 sampai

dengan tanggal 3 Juni 2017. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan sebaran

pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing siklus tiga kali pertemuan. Siklus I

dilaksanakan mulai tanggal 26 April – 17 Mei 2017. Sedangkan siklus II dilaksanakan

mulai tanggal 22 Mei – 6 Juni 2017. Adapun langkah-langkah penelitian dilaksanakan
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sesuai rancangan yang telah dibuat yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap

pengamatan, dan tahap refleksi.

Aktivitas penelitian yang dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah

mempersiapkan semua perangkat penelitian tindakan kelas yaitu rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa (LKS), lembar observasi penelitian, lembar

tes, materi pelajaran PPKn, media pembelajaran, dan daftar hadir siswa. Semua

perangkat tersebut disesuaikan dengan aktivitas pembelajaran model Value

Clarification Tehnique (VCT) tipe Percontohan. Pelaksanaan penelitian dirancang

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model VCT tipe

Percontohan, sehingga kegiatan pembelajaran  dilakukan dalam 6 kali pertemuan.

Pertemuan pertama sampai dengan ketiga dilakukan pada siklus 1 dan pertemuan

keempat sampai dengan keenam dilakukan pada siklus 2. Pada saat kegiatan

pembelajaran berlangsung, yang berperan sebagai guru untuk menyampaikan

pembelajaran dengan menggunakan model VCT tipe Percontohan adalah peneliti

sendiri dengan pertimbangan bahwa peneliti yang paling menguasai penerapan model

pembelajaran tersebut. Sedangkan guru kelas berperan sebagai observer yang

mengamati proses pembelajaran dengan menerapkan model VCT tipe percontohan.

Guru kelas dipilih sebagai observer agar hasil pengamatan diberikan secara objektif

sehingga data penelitian yang didapatkan dari lembar observasi menjadi lebih akurat.

Pada tahap pengamatan guru kelas yang berperan sebagai observer melakukan

pengamatan dengan menggunakan lembar observasi yang telah disusun oleh peneliti.

Adapun focus pengamatan yang dilakukan yaitu mengamati penerapan model

pembelajaran VCT tipe Percontohan meliputi pemberian stimulus, kegiatan Tanya

jawab, pengelompokan, penampilan gambar, penyampaian cerita, proses interpretasi,

penjelasan konsep materi, dan penanaman nilai. Tahap refleksi dilaksanakan

berdasarkan analisiis terhadap hasil pengamatan pada setiap siklusnya. Proses refleksi

dalam penelitian ini adalah melihat kelebihan dan kekurangan pelaksanaan

pembelajaran dengan menggunakan model VCT tipe Percontohan. kegiatan yang

dilakukan pada tahap ini antara lain memeriksa hasil pengamatan dan hasil evaluasi

belajar, mengolah data-data pengamatan dan evaluasi, menyimpulkan hasil pelaksanaan

pembelajaran, merumuskan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada

kegiatan berikutnya.
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Deskripsi data aktivitas guru dalam pembelajaran yang menerapkan model

Value Clarification Tehnique (VCT) tipe Percontohan dilakukan berdasarkan analisis

data dari lembar obserbasi aktivitas guru siklus I, maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I

No. Indikator Skor %

1. Pemberian stimulus 3 9.38
2. Kegiatan Tanya jawab 3 9.38
3. Pengelompokan 3 9.38
4. Penampilan gambar 4 12,5
5. Penyampaian cerita 2 6.25
6. Proses Interpretasi 3 9,38
7. Penjelasan Konsep materi 1 3,12
8. Penanaman Nilai-nilai 3 9,38

Jumlah Skor 22 68,75
Kategori Cikup Baik

Aktivitas guru pada pembelajaran VCT tipe Percontohan pada siklus I

memperoleh skor 22 dari skor maksimal 32 dengan persentase keberhasilan 68.75%,

dan termasuk dalam kategori cukup baik.

Deskripsi data aktivitas siswa dalam pembelajaran yang menerapkan model

Value Clarification Tehnique (VCT) tipe Percontohan dilakukan berdasarkan analisis

data dari lembar obserbasi aktivitas guru siklus I, maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I

No. Indikator Skor %

1. Pemberian stimulus 6 9.37
2. Kegiatan Tanya jawab 4 6.25
3. Pengelompokan 7 10.93
4. Penampilan gambar 6 9.37
5. Penyampaian cerita 8 12.5
6. Proses Interpretasi 4 6.25
7. Penjelasan Konsep materi 3 4.68
8. Penanaman Nilai-nilai 3 4.68

Jumlah Skor 41 64.06

Kategori Cukup Aktif
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Aktivitas siswa pada pelaksanaan pembelajaran model VCT tipe Percontohan

siklus I memperoleh skor 41 dari skor maksimal 64 dengan persentase keberhasilan

64.06%, dan termasuk dalam kategori cukup aktif.

Adapun  hasil  belajar siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah

ini:

Tabel 4.3 Hasil Belajar PPKn Siklus I
No Aspek yang Diperhatikan Hasil

1 Jumlah siswa 51

2 Jumlah siswa yang mengikuti tes 51

3 Jumlah siswa yang tidak mengikuti tes 0

4 Nilai tertinggi 85

5 Nilai terendah 40

6 Jumlah siswa yang tuntas 35

7 Jumlah siswa yang tidak tuntas 16

8 Jumlah nilai 3492,5

9 Nilai rata-rata 68,48

10 Ketuntasan klasikal 68,62%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa yang tuntas

35 dan jumlah siswa yang tidak tuntas 16 orang. Nilai rata-rata 68,48 dengan

ketuntasan klasikal sebesar 68,62%. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil yang

diperoleh pada siklus I belum mencapai indikator keberhasilan dalam penelitian ini

yaitu 85% siswa memperoleh nilai ≥ 65 (KKM).

Deskripsi data aktivitas guru dalam pembelajaran yang menerapkan model

Value Clarification Tehnique (VCT) tipe Percontohan dilakukan berdasarkan analisis

data dari lembar obserbasi aktivitas guru siklus II, maka diperoleh data sebagai berikut:
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Tabel 4.4 Data Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II

No. Indikator Skor %

1. Pemberian stimulus 4 12.5

2. Kegiatan Tanya jawab 4 12.5

3. Pengelompokan 4 12.5

4. Penampilan gambar 4 12.5

5. Penyampaian cerita 3 9.38

6. Proses Interpretasi 3 9.38

7. Penjelasan Konsep materi 2 6.25

8. Penanaman Nilai-nilai 4 12.5

Jumlah Skor 28 87.5

Kategori Baik

Aktivitas guru pada pembelajaran VCT tipe Percontohan pada siklus II

memperoleh skor 28 dari skor maksimal 32 dengan persentase keberhasilan 87.5%, dan

termasuk dalam kategori baik.

Deskripsi data aktivitas siswa dalam pembelajaran yang menerapkan model

Value Clarification Tehnique (VCT) tipe Percontohan dilakukan berdasarkan analisis

data dari lembar obserbasi aktivitas siswa siklus II, maka diperoleh data sebagai

berikut:

Tabel 4.5 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II

No. Indikator Skor %

1. Pemberian stimulus 6 9.37
2. Kegiatan Tanya jawab 8 12.5
3. Pengelompokan 6 9.37
4. Penampilan gambar 6 9.37
5. Penyampaian cerita 8 12.5
6. Proses Interpretasi 6 9.37
7. Penjelasan Konsep materi 6 9.37
8. Penanaman Nilai-nilai 7 10.93

Jumlah Skor 53 82.81

Kategori Aktif
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Aktivitas siswa pada pelaksanaan pembelajaran model VCT tipe Percontohan

siklus II memperoleh skor 53 dari skor maksimal 64 dengan persentase keberhasilan

82.81%, dan termasuk dalam kategori aktif.

Adapun  hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah

ini:

Tabel 4.6 Hasil Belajar PPKn Siklus II

No Komponen Skor

1 Jumlah siswa 51
2 Jumlah siswa yang mengikuti tes 51
3 Jumlah siswa yang tidak mengikuti tes 0
4 Nilai tertinggi 90
5 Nilai terendah 58
6 Jumlah siswa yang tuntas 45
7 Jumlah siswa yang tidak tuntas 6
8 Jumlah nilai 3817,5
9 Niali rata-rata 74,85
10 Ketuntasan klasikal 88,23%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa jumlah siswa yang tuntas

sebanyak 45 orang dan jumlah siswa yang tidak tuntas 6 orang. Nilai rata-rata 75

dengan ketuntasan klasikal sebesar 88,23%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

hasil yang diperoleh pada siklus II telah mencapai indikator keberhasilan dalam

penelitian ini yaitu 85% siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 (KKM).

Pelaksanaan penelitian ini memeproleh hasil yang digolongkan dalam tiga

tingkatan yaitu, aktivitas guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar yang diperoleh

siswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Penelitian Pembelajaran Model Value Clarification
Tehnique (VCT) tipe Percontohan

Siklus
Aktivitas guru Aktivitas siswa Ketuntasan belajar

siswa

Skor Kategori Skor Kategori Rata-
rata

Ketuntasan
klasikal

I 22
Cukup
Baik

41
Cukup
Aktif

70 68.62%

II 28 Baik 53 Aktif 75 88.23%

Berdasarkan analisis terhadap hasil observasi aktivitas guru dalam penerapan

pembelajaran model Value Clarification Tehnique (VCT) tipe Percontohan siklus I

menunjukkan bahwa aktivitas pembelajaran yang dilakukan guru masuk dalam kategori
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cukup baik. Hal ini disebabkan karena dalam mengajar guru memperoleh skor 22 dari

skor maksimal 32 dengan persentase sebesar 68,75%.  Indikator tertinggi adalah

menampilan gambar memperoleh skor 4 karena guru telah melaksankan ketiga

deskriptor yang ada pada indikator ini dengan baik  dan indikator terendah penjelasan

konsep materi memperoleh skor 1 karena semua descriptor atau item pengamatan tidak

dilakukan sama sekali oleh guru.

Sedangkan pada siklus II skor yang diproleh meningkat menjadi 28 dengan

kriteria baik dengan rata-rata indikator sudah termasuk tertinggi yaitu indicator

pemberian stimulus, kegiatan Tanya jawab, pengelompokan penampilan gambar dan

penanaman nilai-nilai sudah mendapatkan skor masing-masing 4. Ini sudah

menunjukkan bahwa model VCT tipe Percontohan sudah sangat banyak berkontribusi

terhadap pembelajaran yang dilakukan.

Berdasarkan analisis terhadap hasil observasi aktivitas siswa dalam mengikuti

proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran model VCT tipe Percontohan

termasuk dalam kategori cukup aktif dan memperoleh skor 41 dari skor maksimal 64

dengan persentase 64,06%. Indikator tertinggi adalah penyampaian cerita memperoleh

skor 8, proses pengelompokan memperoleh skor 7 dan pemberian stimulus dan

penampilan gambar dengan  skor masing-masing 6.

Adapun pada siklus II aktivitas siswa termasuk dalam kategori aktif dengan

skor 53 dari skor maksimal 64 dengan persentase 82,81%. Indikator tertinggi adalah

kegiatan tanya jawab dan penyampaian cerita memperoleh skor masing-masing 8, dan

indicator lain memperoleh skor 6 dan 7.

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus I

masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari perolehan ketuntasan klasikal siwa pada

siklus I dari rata-rata nilai 68,48 dengan ketuntasan klasikal sebesar 68,62%. Hasil yang

diperoleh tersebut belum memenuhi kriteria ketuntasan kalsikal yang telah ditetapkan

dalam penelitian ini yakni 85% siswa yang mencapai nilai 65 (KKM).

Sementara itu, pada siklus II mengalami peningkatan rata-rata nilai menjadi

74,85 dengan ketuntasan klasikal sebesar 88,23%, hal ini disebabkan karena dalam

penerapan pembelajaran model VCT tipe Percontohan sudah dilaksanakan dengan lebih

baik dan kekurangan-kekurangannya telah diperbaiki berdasarkan refleksi pada siklus

sebelumnya, sehingga terjadi peningkatan daya seraf siswa terhadap pembelajaran.
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PENUTUP

Penerapan pembelajaran model VCT tipe percontohan telah dilaksanakan secara

optimal dalam 2 siklus dengan mengikuti langkah–langkah pembelajaran secara tepat

dan akurat. Demikian juga hasil belajar PPKn telah meningkat dan mencapai

ketuntansan klasikal pada siklus II. Peningkatan hasil belajar PPKn dan penerapan

pembelajaran model VCT tipe percontohan dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. Hasil belajar PPKn pada siklus I baru mencapai ketuntasan klasikal 68,62% belum

mencapai kriteria yang telah ditetapkan. Pada siklus II ketuntasan klasikal  telah

mencapai 88,23% melampaui batas minimal.

2. Aktivitas guru pada siklus I baru mencapai skor 22 dengan persentase 68.75%

dengan kategori cukup baik. Sedangkan pada siklus II telah mencapai skor 28

dengan persentase 87,5% berada pada kategori baik.

3. Aktivitas belajar siswa pada siklus I  baru mencapai skor 41 dengan persentase

64,06% dengan kategori cukup aktif. Sedangkan pada siklus II telah mencapai skor

53 dengan persentase 82,81 berada pada kategori aktif.

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan hasil

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila terjadi permasalahan dalam pembelajaran khususnya dalam pembelajaran

nilai karakter pada mata pelajaran PPKn, guru dapat menerapkan model

pembelajaran Value Clarification Tehnique (VCT) tipe Percontohan dengan

merancang masalah-masalah yang berkaitan dengan materi tersebut dalam

kehidupan nyata siswa sebagai alternatif model pembelajaran karena dapat

meningkatkan hasil belajar PPKn siswa.

2. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan yang ada pada guru di sekolah agar

mampu bersaing dengan sekolah yang lebih maju dengan menerapkan model

pembelajaran inovatif seperti model pembelajaran Value Clarification Tehnique

(VCT) tipe Percontohan karena dapat meningkatkan hasil belajar.

3. Hendaknya melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dan kreatif lagi dalam

menggunakan model pembelajaran Value Clarification Tehnique (VCT) tipe

Percontohan untuk memperoleh hasil yang lebih optimal dan menjadikan

penelitian ini sebagai reverensi informasi penelitian selanjutnya.
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