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ABSTRAK 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen (experimental research) yang 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Value Clarification 
Technique (VCT) terhadap hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas V 
di SDN Gugus I Kecamatan Narmada tahun pelajaran 2017/2018. Desain penelitian 
ini menggunakan pretest-posttest control group design. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah probability sampling dengan jenis simpel random sampling. 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN Gugus I Kecamatan 
Narmada, sedangkan sampelnya adalah kelas V SDN 1 Selat sebagai kelas 
eksperimen dan kelas V SDN 2 Selat sebagai kelas kontrol. Data hasil observasi 
keterlaksanaan pembelajaran dianalisis menggunakan anlisis deskriptif, berdasarkan 
analisis tersebut diperoleh rata-rata keterlaksanaan proses pembelajaran dilihat dari 
aktivitas guru mencapai 90% dan berkategori sangat baik, sedangkan keterlaksanaan 
proses pembelajaran dilihat dari aktivitas guru mencapai 82% dan berkategori baik. 
Selain data hasil observasi, dalam penelitian ini diperoleh pula data hasil belajar siswa 
yang dianalisi menggunakan Analisis Kovarian (Anakova). Berdasarkan analisis 
tersebut, diperoleh hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi 
lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) pada taraf signifikansi 5 % sehingga dapat 
disimpulkan bahwa H0 (hipoteisis nihil) ditolak dan Ha (hipotesisi alternatif) diterima. 
Sedangkan sumbangan efektif perlakuan berupa model pembelajaran VCT  terhadap 
peningkatan hasil belajar siswa adalah 84,5% yang diperoleh dari  (0,845 x 100).  

 
 

Kata Kunci: Model pembelajaran Value Clarification Technique, hasil belajar Pendidikan 
Kewraganegaraan, hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan. 
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This study is an experimental research, which aims to determine the effect of 
Value Clarification Technique  method to ward Citizenship Education class of the five 
grade students at Elementary School Clusterone sub-district of Narmada in academic 
year 2017/2018. This study design using pretest-posttest control group design. The 
sampling technique used is probability sampling with simpel random sampling of 
techniques. The population in this study are all five grade students of Elementary 
School Clusterone sub-district of Narmada, while the sample is five grade students 1 
Selat as a class experiment and five grade students 2 Selat as the control class.  Teh 
result were analyzed using observation learning implementation is descriptive 
analysis. Based on the analysis of the obtanied average implementation of learning 
seen from the activities teachers achieve 90% with the category is very good, while 
the process of learning seen from the student’s activities reached 82% with good 
categories. In addition to the data observations, in this study data also obtained 
student learning outcomes were analyzed using analysis of covarian (Anacova). Based 
on the analysis of the results obtained, the data analysis which show that the values of 
significance smaller than 0,05 (0,000 < 0,05) on the level of significance of  5% so it 
can be concluded that H0  is rejected and Ha is accepted. While the contribution of 
effective teratment in the from of a learning model of VCT to increased student 
learning outcomes are 84,5% obtained from the (0,845 x 100).  

 

Keywords: Learning Model Value Clarification Technique (VCT), Civic Education academic learning 
outcamoes of Civic Education  

 



 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran wajib yang 
diajarkna di Indonesia dalam semua jenjang pendididkan, baik dari Sekolah 
Dasar hingga perguruan tinggi. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
berusaha untuk mewjudkan misi  Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan 
bangsa melalui jalur pendidikan nilai.  Pendidikan Kewarganegaraan adalah 
mata pelajaran yang digunakan sebagai wadah untuk mengembangkan dan 
melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa 
Indonesia. Melihat betapa pentingnya Pendidikan Kewarganegraaan ini bagi 
pembentukan karakter anak bangsa, maka sudah seharsunya mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan ini diajarkan kepada siswa dengan baik agar 
tujuan serta fungsi dari Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat dicapai sesuai 
dengan yang diharapkan. Sudah selayaknya mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan yang berintikan pendidikan nilai (value educatinon) 
disampaikan dengan dinamis, demokratis dan menyenangkan agar seorang 
guru mampu membentuk sikap dan perilaku peserta didik melalui interaksi 
dan komunikasi.  

Namun kenayntaannya, berdarakan hasil observasi dan wawancara 
yang dilakukan di SDN Gugus I Kecamatan Narmada dapat diketahui bahwa 
mata PelajaranPendidikan Kewarganegaraan diajrkan kpda siswa dengan cara 
yang konseptual dan teoritis yaitu dengan menyajikan banyak muatanmateri 
yang harus dicatat dan dihapal oleh siswa. Akibatnya siswa ketika mengikuti 
pembelajaran PKn merasa cukup mencatat dan menghafal konsep-konsep dan 
teori yang diceramahkan oleh guru, tugas-tugas terstruktur yang diberikan 
dikerjakan secara tidak serius dan bila dikerjakan pun sekedar memenuhi 
formalitas, hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap hasil belajar siawa. 
Siswa yang tidak memiliki kemampuan menghapal yang baik akan 
mengalami kesulitan dalam proses belajarnya yang akan berpengaruh 
terhadap hasil belajarnya.  

Berdasarkan urain tersebut, maka diperlukan model pembelajaran 
yang sesuai dengan tujuan dari Pedidikan Kewarganegaraan untuk 
menanamkan nilai dan moral pada diri peserta didik. Salah satu alternative 
model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan adalah model pembelajaran Value Clarification Technique 
(VCT). Model pembelajaran VCT ini menekankan pada penanaman nilai-nilai 
dan moral kepada peserta didik disamping memberikan pengetahuan dan 
keterampilan. Jadi melalui model VCT ini siswa diarahkan untuk mampu 
menuasai materi dengan cara menganalsisi nilai-nilai yang terkandung dalam 
materi melalui pemberian stimulus dari siswa berupa kasus, video maupun 
gambar. Sehingga siswa diharpakn mamupu memahami materi pelajaran PKn 
besreta nilai-nilia yang terkandung didalammnya. Berdasrkan uraian tersebut, 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model 
Pembelajaran VCT terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN Gugus I 
Kecamatan Narmada pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan”. 

 



 

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 
Teori-teori yang dibahas pada tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah 
konsep teori pada variabel terikat dan variabal bebas yaitu yang berkaitan 
dengan hasil belajar, motivasi belajar dan metode mind mapping. Beberapa 
konsep teori yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
1. Model pembelajaran VCT 

Pembelajaran VCT merupakan model pembelajaran yang 
menekankan pada penanaman nilai bagi peserta didik. Pada pembelajaran 
Value Clarification Technique (VCT) ini guru mengharapkan siswa 
terlibat aktif dalam mengembangkan pemahaman dan pengenalannya 
terhadap nilai-nilai pribadi, mengambil keputusan, dan bertindak sesuai 
dengan keputusan yang diambil, mendorong siswa dengan pertanyaan-
pertanyaan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam proses 
menilai, menggali dan mempertegas nilai-nilai yang dimiliki siswa.  

2. Hasil Belajar 
Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

kegiatan belajar. Hasil belajar digolongkan menjadi 3 jenis yaitu hasil 
belajar kognitif, hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor.Hasil 
belajar dalam penelitian ini difokuskan pada aspek kognitif dan 
digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi atau 
bahan ajar yang telah diajarkan yang diukur menggunakan tes. Dalam 
penelitian ini, digunakan model pembelajaran VCT dengan teknik 
Yurisprudensi. Adapun langkah-langkah model pembelajaran VCT 
adalah sebagai berikut: 
a. Fase persiapan: penentuan target dan masalah serta skenario 

pertanyaan. 
b. Fase pelaksanaan yang meliputi: 

(1) Penjelasan tujuan, cara, dan waktu 
(2) Pelontaran masalah (studi kasus) 
(3) Pelontaran pertanyaan berdasrkan masalah yang lontarkan guru. 
(4) Mencari data, fakta serta bukti 
(5) Mencari nilai yang tekandung dalam masalah dan fakta serta 

saling mempertentangkannya (guru dengan siswa dan siswa 
dengan siswa) 

(6) Meminta siswa menentukan pendirian/pandangan/keputusan 
(7) Meminta argumentasi siswa terhadap pendirian/pandangan/ 

keputusan nya. 
(8) Menguji, membuktikan dan menggoyahkan posisi dan argumen 

siswa 
(9) Menyimpulkan  

c. Tindak lanjut. 
3. Pembelajaran Kewarganegaraan 

Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang 

digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai 

luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur 

dan moral ini diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk prilaku 



 

kehidupan siswa sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota 

masyarakat, dan mahluk 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 dapat 

diandalkan oleh bangsa dan Negara. 

Berdasarkan uraian pada konsep teori dan kerangka berpikir di atas maka 
dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada pengaruh model pembelajaran VCT terhadap hasil 
belajar siswa kelas V SDN Gugus I Kecamatan Narmada pada 
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan thaun ajaran 
2017/2018. 

Ha : Ada pengaruh model pembelajaran VCT terhadap hasil 
belajar siswa kelas V SDN Gugus I Kecamatan Narmada pada 
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan thaun ajaran 
2017/2018. 

 
 

C. METODOLOGI PENELITIAN 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen Quasi 

Experimental Design. Adapun jenis atau desain  penelitian eksperimen yang 

digunakan adalah Nonequivalent control group design. Desain penelitian ini 

menggunakan satu kelompok eksperimen dan satu kelompok pembanding 

kemudian memberikan sebuah tes awal kepada kedua kelompok tersebut (pre 

test), yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian perlakuan (treatment) 

dan diakhiri dengan pemberian tes akhir (post test) kepada kedua kelompok. 

Dalam penelitian ini untuk menetahui pengaruh model pembelajaran VCT 

terhadap hasil belajar, maka diberikan perlakuan berupa model pembelajaran 

VCT sebanyak 4 kali pada kelas eskperimen.  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2017/2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 

Gugus I Kecamatan Narmada yang berjumlah 172 orang, sdengkan sampel 

dalam penelitian ini adalah kelas V SDN 1 Selat sebagai kelas eksperimen 

dan Kelas V SDN 2 Selat sebagai kelas kontrol. Penentuan sampel ini 

menggunakan jenis Probablity sampling dengan teknik Simpel Random 

Sampling  

Dalam penelitian ini, terdapat instrumen atau alat pengumpul data 

yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Adapun istrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 



 

1. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran.  
Lembar observasi keterlaksaanaan pembelajaran ini digunakan 

untuk mengetahui apakah model pembelajaran VCT telah dilakukan 
sesuai dengan langkah-langkahnya atau belum. Lembar observasi 
keterlaksanaan pembelajaran ini berisi beberapa deskriptor yang harus 
dilakukan guru maupun siswa dalam menerapkan model pembelajaran 
VCT. 

 
2. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar ini difokuskan pada ranah kognitif yaitu 
menggunakan tes pilihan ganda yang terdiri dari 25 soal yang sudah uji 
terlebih dahulu. Tes hasil belajar ini akan diberika kepada kelas 
eskperimen dan kelas kontrol sebelum dan setelah proses pembelajaran.   

Sebelum instrumen dijadikan alat pengumpul data dilapangan, maka 

terlebih dahulu perlu dilakukan uji coba instrumen. Adapun uji instrumen 

yang digunakan untuk menguji kelayakan setiap butir soal yang akan 

digunakan untuk mengukur tes hasil belajar, yaitu: 

1. Uji Validitas (r product moment) 

rxy =  
         �∑�� � (∑�)(∑�)

�{�∑��� (∑�)²}{�∑��� (∑�)²}
 

2. Uji Reliabilitas teknik belah dua dari Spearman Brown 

��� = 

���
�� �

��

����
�� �

��
   

3. Uji tingkat ksekuaran dengan rumus  

P   =
�

��
 

4. Uji daya beda menggunakan rumus  

DP = 
��

��
−

��

��
   = �� − �� 

 

Berdasarkah uji coba instrumen tersebut diperoleh hasil bahwa dari 40 
soal yang telah dibuat, hanya 25 soal yang dapat dijadikan alat pengumpul 
data dilapangan, karena memenuhi setiap tahapan uji instrumen.  

Selain melakukan uji instrumen, dalam penelitian ini juga akan 
dilakukan beberapa teknik analisis data. Untuk data hasil keterlaksanaan 
pembelajaran menggunakan model VCT akan digunakan analisis deskriptif 
sedangkan data hasil belajar pre-test dan post-tes siswa akan digunakan untuk 
menguji hipotesisi dengan menggunakan Analisis Kovarian (Anakova). 
Namun sebelum dilakukan pengujian hipotesis maka perlu dilakukan uji 
prasyarat terlebih dahulu.  

Uji prasyarat dalam penelitian ini yaitu uji normalitas dan uji 
homogenitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 
berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji One-sample 
Kolomogorov Smirno dibantu dengan analisis statistis SPSS 21.0 for 



 

Windows. Sedagkan uji hmogenitas dianalisis menggunakan uji Levene 
(Levene’s Test) dibantu dengan analisis statistis SPSS 21.0 for Windows. 
Setelah diketahui bahwa data berdistribusi normal dan homogen, barulah setelah 
itu dapat dilakukan uji hipotesis menggunaka Analisis Kovarian. Kriteria 
pengujian diambil berdasarkan nilai signifikansi pada taraf signifikansi 5%, 
yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (sig < 0,05) maka H0 ditolak dan 
Ha diterima, dan sebaliknya jika nilai siginifikansi lebih besar dari 0,05 (sig  
> 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. Sedangkan untuk mengetahui 
berapa besar pengaruh model pembelajaran VCT terhadap hasil belajar 
Pendidikan Kewarganegaraan akan dihitung dengan menggunakan Estimate 
of effect size. 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Keterlaksanaan sintaks pembelajaran 

 
Tabel 4.1. Persentase Keterlaksanaan Pembelajaran Menggunakan Model 

Pmebelajaran VCT 

Pertemuan ke- 
Keterlaksanaan 
aktifitas siswa 

Kategori 
Keterlaksanaan 
aktifitas siswa 

Kategori 

1, pada hari 
Jumat, 18 Mei 

2018 
80% 

Baik  

 
71,4% 

Cukup 
baik 

2, pada hari 
Sabtu, 19 Mei 

2018 
90% 

Sangat 
baik  

80,9% Baik 

3, pada hari 
Senin, 21 Mei 

2018 
95% 

Sangat 
baik 

85,7% Baik 

4, pada hari 
Selasa, 22 Mei 

2018 
95% 

Sangat 
baik 

90,4% 
Sangat 
baik. 

 
Hasil persentase tersebut diperoleh dari banyaknya deskriptor 

yang terlihat dilakukan oleh guru/siswa dibagi jumlah seluruh 
deskriptor. Pada pertemuan pertama,  persentase keterlaksanaan 
pembelajaran menggunakan model pembelajaran VCT dilihat dari 
aktifitas guru adalah sebesar  80% dan berkatogori baik, sdeangkan 
persentase keterlaksanaan pembelajaran dilihat dari aktifitas siswa 
sebesar 71,4% dan berkategori cukup baik. Kemudian pada 
pertemuan kedua persentase keterlaksanaan pembelajaran dilihat dari 
aktifitas guru sebesar 90% dan berkategori sangat baik, sdengakan 
persetase keterlaksanaan pembelajaran dilihat dari aktifitas siswa 
sebesar 80,9% dan berkategori baik. Pada hari ketiga dan keempat 
persentase keterlakanaan pembelajaran dilihat dari aktifitas guru 
sebesar 95% dan berkategori sangat baik, sdeangkan persentase 



 

keterlaksanaan pembelajaran dilihat dari aktifitas siswa pada hari 
ketiga sebesar 85,7% dengan kategori baik dan pada hari keempat 
persentasenya sebesar 90,4% dengan kategori sangat baik. 

b. Hasil Belajar 
 
Tabel 4.2 Hsil Belajar Tes Awal (Pre-Test) Kelompok Eksperimen Dan 

Kelompok Kontrol  

No 
Interval 

Nilai 

Frekuensi 
Kelas 

Eksperimen  

Frekuensi 
Kelas 

Kontrol  

Persentase 
Kelas 

Eksperimen  

Persentase 
Kelas 

Kontrol 
1 71-80 2 8 12,9% 27,5% 
2 61-70 7 5 29,03% 17,2% 
3 51-60 7 6 29,03% 20,6% 
4 41-50 6 4 9,67% 13,7% 
5 31-40 9 5 19,3% 17,2% 
6 21-30 0 1 0 3,4% 

Jumlah  31 29   
Rata-rata  52,52  57,24   

 
Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rata-rata hasil 

belajar kelas kontrol lebih besar dari kelas eskperimen. Rata-rata hasil 
belajar kelas kontrol adalah 57,24 sedangkan rata-rata hasil belajar 
keas eskperimen adalah 52,52.  

Tabel 4.3 Hsil Belajar Tes Akhir (Post-Test) Kelompok Eksperimen Dan 
Kelompok Kontrol  

No 
Interval 

Nilai 

Frekuensi 
Kelas 

Eksperimen 

Frekuensi 
Kelas 

Kontrol 

Persentase 
Kelas 

Eksperimen 

Persentase 
Kelas 

Kontrol 
1 85-96 10 1 33,3% 3,44% 
2 75-84 15 6 50% 20,68% 
3 65-74 2 5 6,60% 17,24% 
4 55-64 2 7 6,60% 24,13% 
5 45-54 1 6 3,33% 20,68% 
6 35-44 0 4 0 13,79% 

Jumlah  30-1 29   
Rata-rata  78,25 62,41   

 
Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa shasil belajar siswa 

stelah proses pembelajaran menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar 
kelas eksperimen yang diberikan perlakuan berupa model 
pembelajaran VCT lebih besar dari kelas kontrol yang tidak 
diterapkan model pembelajaran VCT. Rata-rata hasil belajar kelas 
eksperimen  adalah 78,25 sedangkan rata-rata hasil belajar keas 
kontrol adalah 62,41. 

 



 

2. Hipotesis DataPenelitian 
Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, maka perlu 

dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Adapun uji prasyarat dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 
a. Hasil uji normalitas 

Berdasarkan data yang diperoleh dari perhitungan hasil uji 
Kolmogorov Smirnov dapat dilihat bahwa bahwa hasil tes awal siswa 
(pre-test) memiliki sign. 0,375 dan hasil tes akhir (post-test) memiliki 
sign. 0,078. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data 
dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini dapat diketahui dari 
pedoman penarikan kesimpulan dalam uji One-sampel Kolomogorov 
Smirnov yaitu jika sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal, 
sedangkan  jika sig. < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal 

b. Hasil uji homogenitas  
Hasil uji homogenitas variabel penelitian diketahui hasil 

belajar  pre-test memperoleh nilai signifikansi 0,125 sedangkan hasil 
belajar  post-test memperoleh nilai signifikansi 0,699. Dari hasil 
perhitungan harga signifikan data pre-test ataupun post -test lebih 
besar dari 0,05 (sig > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data 
dalam penelitian ini memiliki varians yang homogen. Hal ini dapat 
diketahui dari pedoman penarikan kesimpulan dalam uji Levene 
(Levene’s Test) yaitu jika sig. > 0,05 maka data dikatakan homogen, 
sedangkan  jika sig. < 0,05 maka data berdistribusi tidak homogen.  

c. Hasil uji hipotesis 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hasil analisis data 
dengan menggunakan analisis kovarian menunjukkan bahwa nilai 
signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) pada taraf signifikansi 
5 % sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 (hipoteisis nihil) ditolak 
dan Ha (hipotesisi alternatif) diterima. Hal ini didasarkan pada 
pedoman penarikan kesimpulan dalam Analisis Kovarian yaitu jia 
nilai signifikansi kurang dari 0,05 pada tarf signifikansi 5% makad H0 
ditolak dan Ha dietrima.  Sedangkan untuk mengetahui besar 
pengaruh model pembelajaran VCT terhadap hasil belajar Pendidikan 
Kewarganegaraan dilihat dari perhitungan Estimate of effect size 
menunjukkan bahwa model pembelajaran VCT memiliki pengaruh 
84,5% terhadap hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa 
kelas V SDN Gugus I Kecamatan Narmada.  
 
 
 
 
 
 
 



 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka dapat disimpulkan 
bahwa keterlaksanaan model pembelajaran VCT dikelas eksperimen telah 
diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase keterlaksanaan 
pembelajaran baik dari aktifitas guru maupun aktifitas siswa selalu 
mengalami peningkatan. Sedangkan untuk hasil belajar siswa kelas 
eksperimen dan kelas kontrol sebelum dan sesudah pembelajaran memiliki 
perbedaan. Niali rata-rata kelas eksperimen (52.52)  pada pemberian tes awal 
(pre-test) lebih rendah dari rata-rata nilai kelas kontrol (57,24). Sedangkan 
nilai rata-rata tes akhir (post-test) setelah diberikan perlakuan berupa model 
pembelajaran VCT kepada kelas eksperimen dan tidak diberikan perlakuan 
pada kelas kontrol menunjukkan hasil bahwa nilai rata-rata hasil belajar 
siswa kelas eskperimen (78,25) lebih tinggi dari hasil belajar siswa kelas 
kontrol (62,41). 

 Selain itu berdasarkan hasil analisis data penelitian menggunakan 
Analisis Kovarian (Anakova) menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih 
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) pada taraf signifikansi 5 % sehingga dapat 
disimpulkan bahwa H0 (hipoteisis nihil) ditolak dan Ha (hipotesisi alternatif) 
diterima. Sedangkan sumbangan efektif perlakuan berupa model 
pembelajaran VCT  terhadap peningkatan hasil belajar siswa adalah 84,5% 
yang diperoleh dari  (0,845 x 100) dengan menggunakan perihitungan 
Estimate of effect size. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan beberapa 
saran sebagai berikut; (1) sebaiknya dalam proses belajar mengajar 
menggunakan model VCT, guru harus selalu memberikan pengawasan, 
bimbingan serta arahan yang jelas kepada peserta didik agar mereka tidak 
salah arah dalam mengambil kepeutusan; (2 Sekolah hendaknya 
mempertimbangkan model pembelajaran VCT ini untuk diterapkan dalam 
proses belajar Pendidikan Kewarganegaraan mengingat model ini sejalan 
dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dijadikan sebagai 
wahan penenaman nilai; (3) Dalam melakukan model pembelajaran VCT ini 
sebaiknya siswa dapat berperan aktif dalam bertanya menggapi dan 
berpendapat. Sehingga proses ber VCT menjadi lebih baik dan tujuan dari 
VCT itu sendiri bisa tercapai; (4) Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan 
untuk dijadikan acuan dalam melakukan penelitian tentang pengaruh model 
pembelajaran VCT  terhadap hasil belajar siswa, namun pada ranah yang 
berbeda. 
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