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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Optimalisasi pendidikan sangat penting dilakukan dalam rangka 

membentuk ouput sumber daya manusia yang unggul, baik dalam 

pengetahuan, keterampilan, maupun sikap atau karakter. Hal ini senada 

dengan tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam UU RI No. 20 tahun 

2003 yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, mempunyai akhlak 

mulia sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan demokratis serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Fokus utama tujuan dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) adalah mengembangkan pendidikan yaitu kecerdasan warga negara 

(civic intelligence), tanggung jawab warga negara (civic responsibility) dan 

partisipasi warga negara (civic participation). Secara rinci pencapaian dari 

mata pelajaran PKn di jelaskan dalam Permendiknas RI Nomor 23 tahun 2006 

adalah sebagai berikut : (1) Memampukan siswa berfikir kritis, rasional, dan 

kreatif dalam  menanggapi isu kewarganegaraan. (2) Berpartisipasi secara 

aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. (3) Berkembang 

secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-

karakter masyarakat Indonesia agar hidup bersama dengan bangsa-bangsa 
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lainnya. (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia 

secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi (Dwi Tyas Utami, 2010: 25). 

Berkenaan dengan  tujuan pembelajaran atau mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) di atas, untuk mewujudkan secara optimal perlu 

didukung dengan adanya proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat 

berbagai macam kegiatan atau aktivitas belajar yang diharapkan menghasilkan 

perubahan-perubahan baik dari pengetahuan – pengetahuan yang dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif, ketrampilan-ketrampilan dan perubahan 

perbaikan sikap, tingkah laku serta pembentukan karakter peserta didik. 

Nana Sudjana (2001: 105) mengemukakan bahwa “kegiatan belajar atau 

aktivitas belajar sebagai proses terdiri dari enam unsur yaitu (1) tujuan belajar, 

(2) peserta didik yang termotivasi, (3) tingkat kesulitan belajar, (4) stimulus 

dari lingkungan (5) peserta didik memahami situasi (6) pola respon peserta 

didik.” Sedangkan Paul B. Diedrich (dalam Oemar Hamalik, 2004: 69) 

mengklarifikasikan aktivitas belajar menjadi delapan kelompok, yaitu sebagai 

berikut: “(1) kegiatan-kegiatan visual, (2) kegiatan-kegiatan lisan, (3) 

kegiatan-kegiatan mendengarkan, (4) kegiatan-kegiatan menulis, (5) kegiatan -

kegiatan motorik, (6) kegiatan-kegiatan mental, (7) kegiatan-kegiatan 

menggambar, (8) kegiatan-kegiatan emosional.” 

Menurut Oemar Hamalik (2004: 72) “ada tiga aspek yang dapat diamati 

dalam aktivitas belajar siswa antara lain (1) Motivasi (2) keaktifan (3) 

kerjasama.” Sedangkan Sardiman (2001: 93) mengemukakan bahwa “pada 



3 
 

prinsipnya belajar adalah berbuat, tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas. 

Itulah mengapa aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam 

interaksi belajar mengajar.” 

Akan tetapi realita di lapangan, berdasarkan pengamatan peneliti 

aktivitas belajar siswa masih kurang atau aktivitas belajar anak rendah, 

ditemukan siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, kurang motivasi 

dalam mengikuti pembelajaran, kurang adanya kerjasama antar teman dan 

ditemukan juga adanya sikap siswa yang kurang memperhatikan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Adanya suatu  masalah di atas di sebabkan 

karena dalam mata pelajaran PKn terkesan membosankan sehingga 

memungkinkan peserta didik tidak tertarik atau jenuh karena pembelajaran 

yang monoton, hanya mendengarkan ceramah dari guru tanpa memotivasi dan 

menggugah keaktifan siswa yang menjadikan aktivitas belajar siswa rendah. 

Aktivitas belajar rendah menyebabkan hasil belajar siswa rendah pula, pada 

pengamatan awal peneliti mendapatkan data hasil belajar siswa kelas V SDN 

Karang Waru 2 hanya sebesar 38,89% di atas KKM. 

Dari keadaan tersebut mendorong peneliti memberikan suatu tindakan di 

kelas yang bersangkutan agar keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dapat ditingkatkan yaitu dengan meningkatkan aktivitas belajar. Salah satu 

tindakan alternatif  yang dapat di berikan untuk meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dengan menerapkan metode value clarification technique (VCT). 

Metode VCT merupakan teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam 

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

tertanam dalam dari siswa. Sebagaimana salah satu ciri pembelajaran VCT 

rangkaian aktivitas belajar terdapat sejumlah kegiatan yang harus di lakukan 

oleh siswa, tidak hanya sekedar mengharapkan siswa untuk mendengarkan, 

mencatat, dan menghafal materi yang disampaikan oleh guru. Akan tetapi 

siswa dapat aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Misalnya, siswa 

aktif bertanya jawab, mengemukakan pendapat, mendiskripsikan gambar, 

menganalisis gambar, adanya kerjasama dalam diskusi kelompok, 

menganalisis sebuah nilai dan berusaha sebaik mungkin nilai tersebut tertanam 

dalam diri masing-masing siswa dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, penggunaan metode VCT dapat meningkatkan pengetahuan 

dan pengalaman belajar, baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorik 

serta diharapkan siswa akan lebih bergairah dan menyenangkan dalam 

menerima pelajaran PKn yang pada gilirannya pembentukan dan penanaman 

nilai dan sikap dapat tercapai serta aktivitas belajar siswa dapat meningkat. 

Berdasarkan  uraian di atas, penulis memilih metode value clarification 

technique (VCT) untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan 

permasalahan yaitu “Apakah penerapan metode value clarification technique 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan 
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Kewarganegaraan (PKn) kelas V SDN Karang Waru 2 tahun pelajaran  

2011/2012?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditetapkan tujuan penelitian, 

yaitu “Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa pada 

pembelajaran PKn melalui metode value clarification technique (VCT) kelas 

V SDN Karang Waru 2 tahun pelajaran 2011/2012”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah Ilmu 

pengetahuan di bidang pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan 

Sekolah Dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian bagi guru bahwa  dengan menerapkan metode value 

clarification technique dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa pada 

pembelajaran PKn. 

b. Bagi Siswa 

Bagi siswa dengan menerapkan metode VCT dapat meningkatkan 

aktivitas belajar pada pembelajaran PKn. 
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c. Bagi Sekolah 

Dengan menggunakan metode yang bervariasi adanya sistem-sistem 

atau pengajaran yang baik, maka dapat mewujudkan siswa yang cerdas 

dan berprestasi. Serta diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi dunia 

pendidikan mengenai efektifitas penggunaan metode VCT pada 

pembelajaran dan dapat dijadikan dasar bagi sekolah untuk memotivasi 

guru terutama dalam pemilihan metode yang efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


