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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan hasil belajar PKn 
antara penerapan metode Value Clarification Tehnique ( VCT ) dan metode 
Konsiderasi dan apakah hasil belajar PKn melalui penggunaan metode Value 
Clarification Tehnique ( VCT )  lebih baik dibandingkan dengan penggunaan 
metode Konsiderasi. Subyek dalam   penelitian ini adalah siswa kelas V SD 
Negeri Trangsan 03 Gatak Sukoharjo. Kelas VA berjumlah 25 siswa sebagai kelas 
eksperimen yang diberi perlakuan pembelajaran dengan metode Value 
Clarification Tehnique ( VCT )  dan kelas VB berjumlah 25 siswa sebagai kelas 
kontrol yang diberi perlakuan dengan metode Konsiderasi. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui  tes hasil belajar dan dokumentasi. Untuk uji instrumen 
menggunakan uji validitas dan reliabilitas tes. Teknik uji prasyarat data analisis 
menggunakan uji normalitas. Teknik analisis data menggunakan uji-t. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar PKn antara penerapan 
metode Value Clarification Tehnique ( VCT ) dan metode Konsiderasi dan hasil 
belajar PKn siswa melalui penerapan metode Value Clarification Tehnique ( VCT 
) lebih baik dibandingkan dengan penggunaan metode Konsiderasi. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai rata-rata kelas VA sebagai kelas eksperimen yang menggunakan 
metode Value Clarification Tehnique ( VCT )  adalah 78,32, sedangkan kelas VB 
yang menggunakan metode Konsiderasi memiliki nilai rata-rata 74,48. Penelitian 
ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar PKn antara siswa kelas V 
yang menggunakan metode Value Clarification Tehnique ( VCT )  dan  metode 
Konsiderasi dan hasil belajar PKn siswa kelas V dengan menggunakan metode 
Value Clarification Tehnique ( VCT ) lebih baik daripada penggunaan metode 
Konsiderasi. 
 
Kata kunci :  hasil belajar PKn, metode Value Clarification Tehnique ( VCT ), 
dan metode Konsiderasi 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan 

sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan 

dapat dipupuk melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam Pasal 37 Undang – 

Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional disebutkan 

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang 

harus dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.  

Berdasarkan pengamatan di lapangan, sampai saat ini pembelajaran PKn 

belum menunjukkan upaya maksimal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

sesuai dengan tuntutan kurikulum. Keadaan ini terlihat dari pembelajaran yang 

masih dominan menggunakan metode ceramah, tidak melibatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar, tidak memanfaatkan berbagai strategi, pendekatan dan 

model-model pembelajaran pendidikan nilai-moral yang ada. Maka idealnya 

pembelajaran yang diterapkan harus mampu menciptakan pembelajaran yang 

kondusif.  

Metode Value clarification technique (VCT) merupakan metode yang 

diterapkan dalam pembelajaran PKn. Metode Value clarification technique (VCT) 

adalah pembelajaran yang lebih difokuskan pada pemberian kejelasan tentang 

suatu tata aturan atau nilai-nilai pada suatu proses pembelajaran. Disamping itu, 

metode Konsiderasi juga diterapkan dalam pembelajaran PKn. Metode 

Konsiderasi termasuk strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) yang dapat membentuk kepribadian seseorang, agar siswa memiliki sifat 

kepedulian terhadap orang lain.. Maka dengan penggunaan metode Value 

clarification technique (VCT) dan metode Konsiderasi  dapat menghilangkan rasa 

bosan dalam belajar. Siwa dapat bertukar pikiran dengan teman. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

penulis ingin mengadakan penelitian tentang ”Studi Komparasi Metode 

Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) dan Konsiderasi 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran PKn Pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Trangsan 03 Gatak” . 
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Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi 

masalah penelitian antara lain: 

1. Masih rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn. 

2. Kurang tepatnya metode pembelajaran yang digunakan guru dalam 

penyampaian materi. 

3. Kurang diperhatikannya aktivitas siswa oleh guru pada saat kegiatan 

pembelajaran. 

Pembatasan Masalah  

Agar dalam penyususnan skripsi ini tidak terlepas dari tujuan, serta untuk 

menghindari adanya kesalahan dalam pembahasan dan penafsiran judul maka 

penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu mengetahui perbedaan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn dengan menggunakan metode Value 

Clarification Technique (VCT) dan metode Konsiderasi 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian diatas penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada perbedaan antara penerapan metode Value Clarification Technique 

(VCT) dan metode Konsiderasi terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V SD 

Trangsan 03 Gatak? 

2. Metode pembelajaran apakah yang lebih baik antara metode Value 

Clarification Technique (VCT) dan metode Konsiderasi untuk meningkatkan 

hasil belajar PKn siswa kelas V SD Trangsan 03 Gatak? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar PKn dengan penerapan metode Value 

Clarification Technique (VCT) dan metode Konsiderasi pada siswa kelas V SD 

Trangsan 03 Gatak. 
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2. Mengetahui metode mana yang lebih baik antara metode Value Clarification 

Technique (VCT) dan metode Konsiderasi untuk meningkatkan hasil belajar 

PKn siswa kelas V SD Trangsan 03 Gatak. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dan diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Memberikan sumbangan kepada dunia pendidikan terutama mengenai 

peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn di 

Sekolah Dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Meningkatkan kegiatan 

belajar, mengoptimalkan kemampuan berfikir, kerja sama, tanggung jawab 

dan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Bagi Sekolah 

1) Sebagai informasi dan pertimbangan mengenai penggunaan metode 

pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) dan Konsiderasi. 

2) Sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKn dan 

memberi alternatif kepada guru PKn dalam menentukan pendekatan yang 

tepat digunakan dalam mengajar. 

c. Bagi Peneliti 

1) Untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode Value Clarification 

Technique (VCT) dan metode Konsiderasi. 

2) Untuk mendapatkan gambaran tentang hasil belajar PKn melalui 

penggunaan metode Value Clarification Technique (VCT) dan metode 

Konsiderasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 
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Tempat penelitian adalah suatu tempat atau lokasi dimana peneliti 

mengambil populasi dan sampel untuk mendapatkan data-data dalam penelitian. 

Penelitian ini akan dilakukan di SD Negeri Trangsan 03 Gatak kelas V, alasan 

mengambil tempat penelitian ini adalah letak sekolah yang dekat dengan rumah 

serta hasil belajar siswa yang masih rendah pada mata pelajaran PKn. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2011/2012 

Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD N 

Trangsan 03 Gatak tahun ajaran 2011/2012 sebanyak dua kelas yaitu kelas V (A, 

B) yang berjumlah 50 siswa . 

Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas ( Independen ) : penerapan metode pembelajaran Value  

      Clarification Technique (VCT) 

      dan Konsiderasi . 

2. Variabel terikat (dependen)  : hasil  belajar PKn. 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik tes hasil belajar 

dan dokumentasi. 

Uji Instrumen 

1. Uji validitas tes 

Sebelum menggunakan suatu tes, hendaknya diukur terlebih dahulu 

derajat validitasnya berdasarkan kriteria tertentu. Pengukuran uji validitas ini 

dapat menggunakan rumus korelasi prodect-moment dengan angka kassar. 

Rumus yang digunakan dalam uji validitas adalah : 

���� �∑��	
∑��
∑��
��∑ �	
∑���� ��∑ �	
∑���� �

 

Dengan : 

r�� = koefisien korelasi antara variabel X dan Y,dua variabel yang 

dikorelasikan 

N    = banyaknya peserta yang mengikuti tes 
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∑� � jumlah skor item 

∑� �	jumlah skor total 

∑ 2 �	� jumlah kuadrat skor item 

∑ 2 ��  jumlah kuadrat skor total 

∑�� �	jumlah kali skor item dan skor total 

Keputusan uji : 

���>	������	item pertanyaan sudah valid 

���	  r!"#$% item pertanyaan tidak valid 

 

2. Uji reliabilitas tes 

Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsisten dari instrumen. Uji 

reliabilitas dapat menggunakan teknik Kuder-Richardson (dua orang yang 

merumuskan persamaan untuk mencari reliabilitas dengan istilah populer 

KR�(. 
Rumus yang digunakan dalam mencari reliabilitas adalah : 

����	) **	+,-.�/∑01.� 2 

Dengan ∶ 
���	 = Reliabilitas  

9   =banyaknya butir soal 

S�  = variansi total  

; = proporsi yang menjawab betul 

q = proporsi yang menjawab salah 

Teknik Uji Prasyarat Data Analisis 

Teknik uji prasyarat data analisis menggunakan uji normalitas. Uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi 

normal atau tidak. Teknik uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan 

Liliefors yaitu : 

1. Hipotesis  

H( = data tidak berdistribusi normal 

H+ = data berdistribusi normal 
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2. Taraf signifikansi 

α = 0,05% 

3. Statistik uji  

L = maks |>
	?@	� A B
?@�| 
Dengan : 

F
ZD�=P?  ZD 
Z~N(0,1) 

ZD=skor standar ZD=�E/�F.  

S
ZD�= proporsi cacah Z  ZDterhadap seluruh cacah ZD 
4. Daerah kritik 

DG=H|H I 	H∝ ∶ K� 
5. Keputusan uji 

H(	ditolak jika LM#N	 ∉ DG atau H( diterima jika LM#N	 ∈ DG 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara metode Value 

Clarification Tehnique ( VCT ) dengan metode Konsiderasi. Dalam analisis 

data ini menggunakan rumus uji-T yaitu dengan langkah-langkah : 

1. Hipotesis 

H( �			tidak ada perbedaan antara penerapan metode Value Clarification 

Tehnique ( VCT ) dengan metode Konsiderasi pada siswa kelas V 

SD N Trangsan 03 Gatak. 

H+ �	 ada perbedaan antara penerapan metode Value Clarification 

Tehnique ( VCT ) dengan metode Konsiderasi pada siswa kelas V 

SD N Trangsan 03 Gatak. 

2. Taraf signifikansi 

∝=0,05% 

3. Statistik Uji 

t � RS	R�
T	U S

VSW
S
V�
	dengan	S� � 
YS	+�TS�W
Y�	+�T��

YSWY�	Y   
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4. Daerah kritik 

DK= Zt [ t \σ� , n+ ^ n� A 2_` 
5. Keputusan uji 

H(ditolak	jika	tfD!gYh i t!"#$% 
H+diterima	jika	tfD!gYh  t!"#$%	 

 

HASIL PENELITIAN 

Profil Sekolah 

1. Gambaran lokasi penelitian 

Sekolah yang dijadikan tempat penelitian adalah SD Negeri Trangsan 03 

Gatak, Sukoharjo. Sekolah ini terletak di Desa Tegal Terik, Trangsan Rt 02 Rw 

04 Gatak, Sukoharjo. Jumlah tenaga pendidik yang  ada di SD Negeri Trangsan 

03 Gatak adalah 17 yang terdiri dari 1 kepala sekolah, 11 guru kelas, 2 guru 

agama Islam, 1 guru Bahasa Inggris, 2 guru olahraga. 

2. Identitas sekolah 

Nama Sekolah  : SD NEGERI TRANGSAN 03  

Desa   : Tegal Terik , Trangsan 

Rt / Rw   : 04 / 01 

Kecamatan   : Gatak 

Kota   : Sukoharjo 

Telepon   : (0271) 7892913 

 NSS   : 101031111015 

 Jenjang Akreditasi  : A (Amat Baik) 

 Tahun Didirikan  : 1961  

 Tahun Beroperasi  : 1961 

Uji Instrument 

Instrumen dalam penelitian ini meliputi soal tes hasil belajar PKn. 

Materi soal tes terdiri dari 20 soal pilihan ganda, 10 soal jawab singkat, dan 5 soal 

uraian. Setelah disusun, selanjutnya dilakukan uji coba (try out) instrumen kepada 
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siswa kelas V SD Krajan 01 Gatak. Tujuan uji coba adalah untuk mendapatkan 

soal-soal yang valid dan reliabel. Hasil uji coba instrumen adalah sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas internal, 

Rumus yang digunakan adalah korelasi product moment dari Karl Pearson, 

dengan kriteria soal dinyatakan valid jika memiliki nilai rhitung > rtabel, dan soal 

dinyatakan tidak valid jika memiliki nilai rhitung < rtabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa untuk soal tes hasil 

belajar terdapat 31 soal yang valid, yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

dan 35, terdapat 4 soal yang tidak valid 8, 12, 17, dan 23, sehingga soal-soal 

tersebut boleh dipakai sebagai instrumen pengumpulan data.  

2. Uji Realiabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk soal yang akan digunakan sebagai 

instrumen pengumpulan data, sehingga uji reliabilitas hanya dilakukan untuk 

soal-soal valid. Hasil uji reliabilitas terhadap angket memperoleh cronbach’s 

alpha masing-masing sebesar 0.917. Harga cronbach’s alpha untuk semua 

variable lebih besar dari 0.361. Ini menunjukkan bahwa instrumen reliabel, 

karena memiliki indeks reliabilitas kategori tinggi. 

Pembahasan Hasil Analisis Data 

1. Uji Keseimbangan 

Sebelum sampel diperlakukan, terlebih dahulu dilakukan uji 

keseimbangan untuk mengetahui apakah sebelum perlakuan kelas eksperimen 

dan kelas kontrol memiliki kemampuan awal yang seimbang atau tidak. Nilai 

uji keseimbangan diambil dari nilai raport mata pelajaran Pkn pada semester 

ganjil.  

Rangkuman Uji Keseimbangan 

Kelas  N Mean  s2 Fhitung  F0,05; 24,24 Keterangan 

Eksperimen  25 70,56 53,757 
1,126 1,980 Seimbang 

Kontrol  25 70,08 47,743 
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Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa kedua kelas tersebut memiliki 

nilai rata-rata yang seimbang, yaitu 70,56 dan 70,08. Berdasarkan uji F 

diperoleh nilai Fhitung < Ftabel, yaitu 1,126 < 1,980, berarti sebelum diberi 

perlakuan, kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam kondisi seimbang. 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Teknik uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan Liliefors pada α = 0,05. Nilai uji normalitas diambil dari hasil tes 

belajar siswa. Rangkuman hasil analisis dari uji normalitas : 

 

Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar PKn antar Metode  

Hasil belajar Lhitung  L0,05,25 Keterangan 

Eksperimen  0,456 0,035 Normal 

Kontrol  0,377 0,035 Normal 

 

Dari tabel di atas diketahui harga Lhitung masing-masing data lebih 

besar dari Ltabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

3. Uji Hipotesis 

Setelah mengetahui bahwa kedua kelompok baik kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol dalam keadaan normal, kemudian 

diadakan pengujian hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t. 

Hasil perhitungan analisis data dengan uji t disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut : 

 

Rangkuman Uji Hipotesis 

Kelas  Rata-rata thitung  t0,025;48  Keterangan 

Eksperimen  78,32 
4,936 2,021 H0 ditolak 

Kontrol  74,48 

Keterangan : 

Kelas eksperimen : menggunakan metode Value Clarification Technique 

Kelas kontrol  : menggunakan metode Konsiderasi 
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Dari tabel rangkuman uji hipotesios di atas dapat dilihat nilai thitung > 

ttabel,   yaitu 4,936 > 2,021 sehingga H0 ditolak, berarti terdapat perbedaan hasil 

belajar PKn antara penggunaan metode Value Clarification Technique (VCT)  

dengan metode Konsiderasi. Nilai rata – rata kelas eksperimen yang 

menggunakan metode Value Clarification Technique (VCT) adalah 78,32. 

Sedangkan nilai rata – rata kelas kontrol yang menggunakan metode 

Konsiderasi adalah 74,48. Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar PKn kelas 

eksperimen yang menggunakan metode Value Clarification Technique (VCT)  

lebih besar dari kelas kontrol yang menggunakan metode Konsiderasi, yaitu 

78,32 > 74,48, berarti hasil belajar PKn siswa kelas V dengan menggunakan 

metode Value Clarification Technique (VCT) lebih baik dibandingkan dengan 

menggunakan metode Konsiderasi dapat diterima. 

 

Dari pembahasan hasil analisis data di atas metode Value Clarification 

Technique (VCT) memberikan peluang yang lebih besar bagi siswa untuk 

menguasai materi pelajaran daripada jika siswa diajar dengan menggunakan 

metode Konsiderasi.  

Jadi, hipotesis yang menyatakan bahwa “ada perbedaan antara penerapan 

metode Value Clarification Technique (VCT) dan metode Konsiderasi terhadap 

hasil belajar PKn” dan “metode pembelajaran Value Clarification Technique 

(VCT) lebih baik  daripada metode pembelajaran Konsiderasi dalam 

meningkatkan hasil belajar PKn” teruji kebenarannya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ada perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang belajar menggunakan 

metode Value Clarification Technique (VCT) dengan siswa yang belajar 

menggunakan metode Konsiderasi. 
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2. Hasil belajar PKn siswa kelas V dengan menggunakan metode Value 

Clarification Technique (VCT) lebih baik dibandingkan dengan menggunakan 

metode Konsiderasi, dengan nilai rata – rata 78,32 untuk kelas eksperimen dan 

74,48 untuk kelas kontrol 

Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis 

dan praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Praktis 

Pemilihan metode dan model pembelajaran yang tepat dapat berpengaruh 

terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Untuk pelajaran PKn, terdapat 

perbedaan hasil belajar PKn antara pembelajaran yang menggunakan metode 

Value Clarification Technique (VCT) dan metode Konsiderasi terhadap hasil 

belajar PKn, diharapkan ada kerjasama antara siswa dan guru dengan mencari 

solusi terbaik dalam proses belajar PKn. 

2. Implikasi Teoritis 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut secara teoritis dapat digunakan sebagai  

dasar pengembangan penelitian yang akan datang, bersama antara guru, orang 

tua dan siswa agar dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa. 

Saran 

1. Kepada Kepala Sekolah 

Setelah adanya penelitian ini diharapkan kepada Kepala Sekolah mempunyai 

gambaran apa  yang harus diperbaiki untuk memajukan pendidikan di SD N 

Trangsan 03 Gatak, diantaranya dengan menggunakan berbagai metode 

pembelajaran yang inovatif diantaranya adalah metode Value Clarification 

Tehnique ( VCT ). 

2. Kepada pihak guru 

a. Dalam pembelajaran hendaknya memilih metode yang tepat dan sesuai 

dengan kondisi siswa. 

b. Peningkatan hasil belajar PKn dapat dilakukan salah satunya dengan 

menerapkan metode Value Clarification Tehnique ( VCT ). 
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3. Kepada peneliti yang akan datang 

Diharapkan para peneliti dapat mengembangkan penelitian untuk variabel lain 

dan memperluas area populasi, agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan 

pada lingkup yang lebih luas. 
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