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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada penegasan judul ini penulis bermaksut untuk memberikan deskripsi 

yang berupa pengertian untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna 

yang terkandung dalam judul penelitian. Peneliti memberikan penegasan terhadap 

judul skripsi “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Vallue Clarification 

Technique (VCT) terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV di SD/MI” adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh 

Pengaruh menurut Kamus besar bahasa Indoesia adalah daya yang ada 

atau timbul dari sesuatu (orang atau benda yang ikut membentuk watak) 

kepercayaan dan perbuatan seseorang. 

Jadi berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

merupakan sumber daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu hal. 

2. Penerapan 

Penerapan berasal dari kata terap yang artinya berukir sedangkan 

menerapkan artinya mempraktekan. Jadi penerapan adalah “ perihal 

mempraktekan suatu hal yang tujuan subjek oprasional sekolah”. 

3. Model Pembelajaran Value Clarivication Technique (VCT) 

Pembelajaran VCT  merupakan teknik pengajaran untuk membentuk 

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. Dimana peserta didik dilatih untuk menemukan, 

memilih menganalisis, memutuskan, dan mengambil sikap sendiri. Model 

pembelajaran VCT sangat tepat digunakan untuk mata pelajaran seperti Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Model pembelajaran ini bertujuan, agar peserta didik 

menyadari nilai-nilai yang mereka miliki terutama dalam lingkungan sosialnya. 

 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah “kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan pembelajaran. Belajar itu sendiri merupakan proses dari seseorang 

yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap.  Hasil belajar meliputi tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Jadi hasil belajar yang dimaksut adalah hasil keterampilan sikap, 

dan keterampilan yang diperoleh peserta didik setelah ia menerima 

pembelajaran yang diberikan guru sehingga dapat mengkomunikasikan 

pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan 

merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pendidikan 

merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk 

membudayakan manusia atau untuk memanusiakan kemuliaan manusia.
1
 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat bangsa dan negara.
2
 

Pendidikan juga termasuk faktor penting bagi sebuah bangsa, karena untuk 

menjadi bangsa yang maju dibangun dan dikembangkan oleh orang-orang yang 

berpendidikan, cerdas, dan terampil. Dengan pendidikan manusia dapat 

membangun segala potensi serta keterampilan yang ada pada dirinya masing-

masing sesuai bakat, minat dan kemauan serta lingkungannya. Berkembangnya 

potensi pendidikan agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Al-Qur‟an juga terkandung tentang pendidikan, 

salah satunya terdapat didalam surah Taha ayat 114 yang berbunyi : 

                                   

           

Artinya : Maka maha tinggi Allah , Raja yang sebenar-benarnya. Dan 

janganlah engkau (Muhhamad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur‟an sebelum selesai 

diwahyukan kepadamu, dan katakanlah “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu 

kepadaku.
3
 

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Allah SWT yang maha besar 

dan maha tinggi dan amat luas ilmunya. Di dalam ayat tersebut juga menjelaskan 

kepada umat manusia bahwa dengan amencari ilmu agar mudah menerima atau 

menyerap sebuah ilmu itu langkah yang harus kita lakukan adalah memahami dan 

mengamalkan terhadap ilmu yang sudah kita terima. Jadikan ilmu sebagai 

pembimbing hidup yang berguna serta bermanfaat. 

Pendidikan menjadi salah satu aspek yang penting dalam kehidupan. 

Karena dengan adanya pendidikan sesorang yang belum tau menjadi tau, yang 

belum paham menjadi aham, serta yang belum bisa menjadi bisa. Pendidikan 

adalah usaha yang dilakukan untuk membentuk individu yang cerdas dalam 

                                                             
               

1
 Syafril & Zelhendri Zen, Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan ( Cimanngis, Depok : 

Kencana, 2017) hal. 25 

              
2
 Syafril & Zelhendri Zen, Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan ( Cimanngis, Depok : 

Kencana, 2017) hal. 32 

              
3
 Yasmina, Al-Qur‟an Terjemah dan Tajwid, ( bandung: Sy9ma.2017 )hal. 320 
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pengetahuan sikap dan keterampilan. Pendidikan yang dilakukan untuk 

memanusiakan manusia supaya menjadi manusia yang memiliki kedewasaan 

susila. Kedewasaaan susila ini ditunjukan dengan pribadi yang memiliki perilaku 

yang baik.
4
  Pendidikan menurut Unesco, yaitu: learning to know (belajar untuk 

tau) . learning to do (belajar melakukan sesuatu), learning to live together (belajar 

hidup bersama). Jadi tidak hanya pengetahuan saja yang dikembangkan tetapi 

harus dapat melakukan sesuatu dan belajar menjadi sesuatu.  

Sedangkan tujuan Pendidikan Nasional telah ditetapkan dalam  Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang bermaktub dalam bab II pasal 3 yaitu : untuk mengembangkan 

potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri menjadi 

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Dalam Proses pelaksanaan pembelajaran ada komponen komponen yang 

sangat penting  seperti model pembelajaran, materi pembelajaran dan stretegi 

pembelajaran dan lain sebagainnya. Dengan adanya komponen belajar maka 

proses pelaksanaan pembelajaran akan lebih baik. Pendidikan IPS tidak lain adalah 

mata pelajaran atau mata kuliah yang mempelajari kehidupan sosial yang 

kajiaannya mengintegrasikan bidang bidang ilmu sosial dan humaniora.  

Pendidikan IPS atau social studies lebih mengarah untuk persiapan peserta didik 

mengetahui bagaimana peran diri sendiri baik dalam keluarga maupun lingkungan 

masyarakat, mengetahui peranan orang lain dan bagaimana memerankan peranan 

orang lain, serta siap untuk menerima bentuk apapun yang diberikan masyarakat, 

Social studies diarahkan kepada upaya guna melatih para siswa untuk dapat 

mengambil keputusan mengenai masalah – masalah publik.
5
   

Pengajaran IPS ialah untuk menumbuhkan warga negara yang baik serta 

cerdas dan berakal sehat, warga negara yang baik akan lebih mudah ditumbuhkan 

pada siswa apabila guru mendidik mereka dengan menempatkannya dalam konteks 

kebudayaan dan intektual. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 

dasar 1945 alenia ke-IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan bangsa 

Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.  Tidak hanya mencerdaskan 

secara intelektual tapi juga mencerdaskan secara pemahaman dan memiliki pribadi 

yang baik.  

Setiap individu untuk meningkatkan aspek ilmu pengetahuan , 

keterampilan, dan nilai-nilai keterampilan. Tujuan Pendidikan IPS pada intinya 

diarahkan pada proses pengembangan potensi peserta didik agar peka terhadap 

nilai dan masalah sosial yang terjadi dimasyarakat, memiliki sikap mental yang 

                                                             
        

4
Nalar Agustin, Solihin Ichsan Hamid, “Pengaruh model pembelajaran VCT terhadap 

penalaran moral siswa dalam pembelajaran PKN sd” “jurnal moral kemasyarakatan”, no. 1, (juni 

2017) : 59-74, https://mediaa.neliti.com/ 

        
5
 Yulia siska, Pembelajaran IPS di  SD/MI, (Yogyakarta : Garudhawaca, 2018) hal. 10 
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positif tehadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi 

setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya maupun yang 

menimpa masyarakat.
6
 

IPS merupakan sebuah mata pelajaran yang sangat penting dalam 

membentuk kepribadian anak. Pelajaran IPS juga memberikan bekal terhadap 

peserta didik agar mampu menghadapi kehidupan dalam lingkungan hidupnya 

masing-masing.Salah satu materi dalam ilmu pengetahuan sosial adalah masalah 

sosial dilingkungan setempat. Masalah sosial adalah masalah yang ada 

dilingkungan masyarakat seperti contohnya tindakan kejahatan, masalah sampah, 

pencemaran lingkungan dan kebakaran. Masalah-masalah sosial ini berhubungan 

erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.  

Dalam proses pembelajaran guru diharapakan mampu mempunyai 

kepiawaian dan kewibawaan yang sangat menentukan keberlangsungan proses 

belajar dikelas dan mampu membawa peserta didiknya pada tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. Peran, dan tugas guru sangat penting dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia, yang meliputi iman, taqwa, akhlak mulia dan 

penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang maju, adil, makmur dan beradab. Adapun usaha yang dilakukan 

oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa adalah dengan cara 

memperbaiki proses belajar mengajar yang cenderung teacher centered menjadi 

student centered. Jadi dalam proses pembelajaran siswa menjadi lebih aktif. 

Dengan aktifnya siswa dalam kegiatan pembelajaran diharapkan hasil 

pembelajaran siswa meningkat. Serta pemilihan model pembelajaran yang tepat 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa baik dalam ranah kognitif maupun 

afektifnya. Untuk itu seorang guru wajib mencari solusi yang tepat untuk 

mengatasi kesulitan kesulitan tersebut dan bahan pembelajaran dapat disajikan 

semenarik mungkin agar hasil belajar siswa meningkat.  

Berdasarkan hasil wawancara serta data yang dikemukakan oleh Ibu Desti 

selaku walikelas IVa dan Bapak Dermawan selaku walikelas IVb MI Darul Huda 

Bandar Lampung bahwa selama proses pembelajaran sudah menggunakan model 

pembelajaran yang bervariatif.
7
 Contohnya seperti model pembelajaran kooperatif 

dan model pembelajaran jigsaw, Namun dalam proses belajar mengajar 

menggunakan model tersebut belum tepat dan cocok untuk meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa kelas IVa dan IVb MI Darul Huda Bandar Lampung. 

Berdasarkan data tersebut maka peneliti akan menerapkan Model Pembelajaran 

VCT (Vallue Clarification Technique). Dengan menggunakan model pembelajaran 

                                                             
               6 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS disekolah Dasar (Jakarta : 

Prenamedia Group, 2019) hal. 10 

          
7
 Hasil wawancara, Wali Kelas IV MI Darul Huda Bandar Lampung, Rabu 16 Desember 

2020, Pukul 10.00 WIB. 
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Value Clarification Technique (VCT) diharapkan peserta didik dapat memahami 

materi yang disampaikan dengan baik serta hasil belajar bisa meningkat lebih 

bagus serta bisa meningkatkan hasil belajar siswa dalam ranah kognitif serta 

afektif. Dalam ranah kognitif berupa hasil belajarnya dan dalam ranah afektif 

berupa sikap, moral, disiplin, rasa bertanggung jawabmya, rasa tolong menolong, 

mampu bersosialisasi dengan guru dan teman serta percaya diri atas 

kemampuannya. 

Hasil belajar IPS di MI Darul Huda belum maksimal, hal ini terlihat dari 

nilai ulangan harian semester ganjil, banyak peserta didik yang mendapatkan nilai 

dibawah kriteria ketuntasan minimum (KKM). Berikut tabel nilai hasil belajar IPS. 

Tabel 1.1 

Presentase Ketuntasan Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPS kelas IV A  

dan IV B MIS Darul Huda Bandar Lampung Tahun 2019/2020
8
 

 Jumlah Peserta   

Rentang Nilai  Presentase Keterangan 

 Didik   

    

>70 16 42,11 % Tuntas 

    

    <70 22 57,89 % Belum Tuntas 

    

Jumlah 38 100 %  

    

 

Berdasarkan hasil presentase data hasil belajar peserta didik diatas yang telah 

peneliti amati bahwa pembelajaran di MI Darul Huda sudah menggunakan 

beberapa model pembelajaran namun belum efektif dan hasil belajar peserta didik 

masih rendah. Sehingga membuat peserta didik menjadi sedikit bingung dalam 

memahami materi pembelajaran IPS. Masih ada sebagian besar peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran IPS. Dengan 

persentase hasil belajar 42,11% atau sebanyak 16 peserta didik Tuntas dan 57,89 

% atau 22 peserta didik Belum Tuntas dari 38 peserta didik kelas IV A dan B. 

Dalam ranah afektif yang meliputi sikap, nilai, moral dapat dilihat dari rasa 

tanggung jawabnya, sikapnya, rasa percaya diri, mampu bersosialisasi dengan baik 

antara guru dan teman serta rasa tolong menolongnya, dan dapat dilihat dari nilai 

hasil soal pernyataan dari kelas 4a dan 4b bahwa ternyata masih rendah, Sebagai 

berikut : 

 

                                                             
          

8
 Sumber Dokumentasi Nilai Harian Semester Ganjil Kelas IVA Dan IVB MI Darul Huda 

Bandar Lampung Mata pelajaran IPS Tahun Pelajaran 2020/2021. 
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1 MZ 50 

2 MU 50 

3 AIA 45 

4 KAY 51,66 

5 NAS 48,33 

6 KAP 43,33 

7 KA 38,33 

8 SK 45 

9 SO 43,33 

10 MI 41,66 

11 RI 41,66 

12 MRII 43,33 

13 MY 46,66 

14 RP 51,66 

15 GS 45 

16 AL 51,66 

17 S 46,66 

18 AM 51,66 

19 AS 45 

20 AN 55 

21 AS 51,66 

22 SA 53,33 

 

Untuk mengatasi masalah pembelajaran diatas, penulis akan menerapkan 

model pembelajaran VCT ( Vallue Clarification Technique) yaitu  pendidikan 

pendekatan nilai dimana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, 

menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri tentang nilai-nilai hidup 

yang ingin diperjuangkannya.  

Dalam hal ini model pembelajaran VCT (Vallue Clarification Technique) 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar IPS siswa baik dalam ranah 

kognitif seperti hasil belajarnya dan afektifnya seperti sikap, moral, rasa 

tanggung jawabnya. karena pada model pembelajaran VCT (Value Clarification 

Technique) peserta didik dituntut untuk bisa mencari, menemukan serta 

menganalisis nilai nilai yang ada pada dirinya yang dianggap baik yang sudah 

tertanam didiri peserta didik. Didalam buku Sutarjo Adisusilo, bahwa VCT 

merupakan pembelajaran nilai yang mampu mengantar peserta didik mempunyai 

keterampilan atau kemampuan menentukan nilai-nilai yang tepat dan sesuai 

dengan tujuan hidupnya dan menginternalisasikan sehingga nilai-nilai menjadi 

pedoman dalam bertingkah laku dan bersikap.  Hal ini menunjukan dalam proses 
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pembelajaran IPS model ini sangat berpengaruh karena IPS berhubungan dengan 

studi sosial antara individu, masyarakat serta lingkungannya.
9
 

Oleh sebab itu diharapkan dengan diterapkannya model pembelajaran VCT 

(Vallue Clarification Technique) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

di MIS Darul Huda Bandar Lampung. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Hasil belajar IPS kelas IV MIS Darul Huda Bandar Lampung masih rendah 

2. Kurangnya pemahaman peserta didik dalam pembelajaran IPS  

3. Penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat dalam pembelajaran 

khususnya pembelajaran IPS kelas IV MIS Darul Huda Bandar Lampung  

4. Pencapaian KKM pada mata pelajaran IPS yang masih rendah di MIS Darul 

Huda Bandar Lampung  

5. Dalam proses pembelajaran, pendidik belum memakai model pembelajaran 

yang bervariasi yang bisa mengukur nilai seperti VCT 

 

D. Batasan Masalah 

Dari paparan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah pada  

1. Model yang digunakan adalah model pembelajaran VCT (Vallue Clarification 

Technique)  

2. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas IV MIS Darul 

Huda Bandar Lampung  

3. Hasil belajar IPS mengukurnya dalam ranah kognitif dan afektif. 

 

E. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran 

VCT (value clarification technique) terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV MIS 

Darul Huda Bandar Lampung?‟‟ 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui adanya pengaruh penerapan model 

pembelajaran VCT terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV di MIS Darul Huda 

Bandar Lampung. 

 

                                                             
                

9
 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter Kontruktivisme dan VCT Sebagai 

Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif, (Jakarta : Rajawali, 2017) hal. 145 
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2. Manfaat penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan peserta didik dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada 

mata pelajaran IPS melalui model pembelajaran VCT. 

b) Manfaat Praktis  

1. Bagi peneliti   

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan deskripsi tentang pengaruh 

penerapan model pembelajaran VCT (value clarification technique) terhadap 

hasil belajar IPS siswa kelas IV SD/MI 

2. Bagi siswa  

a. Meningkatkan aktifitas dan kreatifitas serta minat belajar dalam mata 

pelajaran IPS. 

b. Memotivasi peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar pada mata 

pelajaran IPS. 

3. Bagi guru 

 Hasil penelitian diharapkan mampu membantu meningkatkan 

pemahaman pendidik mengenai pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan 

kemampuan serta karakteristik peserta didik dan dapat memberikan 

masukan khususnya untuk pendidik mengenai model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

4. Bagi sekolah 

 Peserta didik dapat mencapai hasil (KKM) yang ditentukan dari pihak 

sekolah terutama dalam mata pelajaran IPS akan mempengaruhi prestasi serta 

hasil belajar peserta didik disekolah.  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk sekolah 

dan mempraktikan model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, 

sehingga dapat mengukur nilai serta hasil belajar peserta didik. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan Novita (2019) berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran VCT (value clarification technique) terhadap hasil belajar siswa 

mata pelajaran PKn kelas V di MIN 12 Medan”. Hasilnya adalah penggunan 

model pembelajaran VCT (value clarification technique) sangat berpengaruh 

besar terhadap hasil belajar siswa. Pada pelaksanaan pembelajaran dengan 

model pembelajaran VCT (value clarification technique) siswa dibentuk 

diskusi kelompok masing-masing kelompok membuat kartu keyakinan dan 

menjelaskan nilai-nilai yang ada dikartu keyakinan tersebut. Hasil belajar PKn 

dengan menggunakan model pembelajaran VCT (value clarification technique) 
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dilihat dari rata rata nilai tes akhir mengalami hasil yang lebih tinggi  dibanding 

dengan menggunakan pembelajaran konvensional dan model pembelajaran 

VCT berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas V di MIN 

12Medan. 

 

2. Penelitian yang dilakukan Melita Andriyani (2015) berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Model Pembelajaran VCT (value clarification technique) 

Terhadap sikap nasionalisme pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

siswa kelas V MI Jamiyyatul Khair Ciputat. Hasilnya adalah model 

pembelajaran VCT (value clarification technique) berpengaruh terhadap sikap 

nasionalisme  siswa pada pembelajaran IPS hasilnya lebih baik dibanding 

dengan menggunakan pendekatan kovensional yang tidak berpengaruh terhadap 

sikap nasionalisme siswa. Terbukti  pengaruh model VCT dapat dilihat juga 

berdasarkan observasi terhadap sikap nasionalisme siswa yang dilakukan oleh 

guru selama proses pembelajaran menunjukan bahwa pada kelas eksperimen 

yang didalam proses pembelajarannya lebih tinggi dibanding kan yang 

menggunakan pendekatan konvensional. Siswa mengalami peningkatan pada 

setiap pertemuan pembelajaran cenderung lebih stabil. 

3. Penelitian yang dilakukan Desta Tri Wahyuni (2019) berjudul “Efektivitas 

Penerapan Model Pembelajaran (VCT) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Siswa Kelas VIII MTS 

Hassanudin kec. Teluk Betung”.  Hasilnya adalah perbedaan terhadap hasil 

belajar peserta didik antara kelas eksperimen lebih tinggi daripada nilai rata-

rata kelas kontrol. Dan keterlaksanaan model VCT (value clarification 

technique) dalam kategori sangat baik dan efektif terhadap hasil belajar peserta 

didik pada pembelajaran IPS. 

 Perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian yang mempunyai dua kelas yakni kelas eksperimen dan kelas control. 

Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPS siswa dalam ranah kognitif dan 

afektif kelas IV MIS Darul Huda Bandar Lampung tahun ajaran 2021/2022, 

dengan menggunakan model pembelajaran VCT (Vallue Clarification 

Technique) dan kelas Kontrol menggunakan model pembelajaran Contextual 

Teaching and learning. 

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Sistematika yang digunakan dalam penulisan Proposal Skripsi ini, disusun 

sebagai berikut :  

A. Bab I  Pendahuluan   

  Bab ini berisi Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kajian Penelitian Terlebih Dahulu Yang Relevan, Sistematika Penulisan. 
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B. Bab II  Landasan Teori  

 Bab ini berisi Teori Yang Digunakan dan Pengajuan Hipotesis. 

C. Bab III  Mettode Penelitian  

 Bab ini menjelaskan Tempat dan Waktu Penelitian, Metode dan Desain 

Penelitian, Variabel Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan 

Data, Instrumen Penelitian, Validitas dan Reliabilitas Instrumen, Analisis 

data. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1.  Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 

a. Pengertian Model Pembelajaran  

  Secara kaffah model di maknakan sebagai suatu objek atau konsep 

yang digunakan untuk mempresentasikan suatu yang nyata yang lebih 

komprehensif. Sedangkan pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang 

kompleks artinya usaha sadar diri seorang guru membelajarkan siswanya dalam 

rangka tujuan yang diharapkan.  

  Menurut Joyce dan Weil, Model pembelajaran adalah suatu rencana 

atau pola yang dapat digunakan untuk membangun kurikulum, untuk merancang 

bahan pembelajaran yang diperlukan, serta untuk memandu pengajaran didalam 

kelas atau pada situasi pembelajaran yang lain. Sedangkan menurut Supriyono 

model pembelajaran adalah pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, 

pengaturan materi dan memberi petunjuk kepada guru didalam kelas.
10

Jika 

seorang guru dapat menggunakan model pembelajaran yang tepat maka 

pembelajaran akan berjalan secara efektif dan efisien.
11

 

Model merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model pembelajaran dapat dijadikan pola 

pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan 

efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. 

 

b. Pengertian Model Pembelajaran VCT (Value Clarification Technique) 

  Model Pembelajaran VCT (Value Clarification Technique) adalah 

pendidikan pendekatan nilai dimana peserta didik dilatih untuk menemukan, 

memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri tentang nilai-nilai 

hidup yang ingin diperjuangkannya. Peserta didik di bantu menjernihkan, 

memperjelas atau mengklarifikasi nilai-nilai hidupnya, lewat value problem 

solving, diskusi, dialog dan persentasi. Misalnya pesereta didik dibantu 

menyadari dibantu nilai hidup mana yang sebaiknya diutamakan dan 

dilaksanakan, lewat pembahasan kasus-kasus hidup yang syarat dengan konflik 

nilai atau moral. Jadi, Model pembelajaran VCT (value Clarification Technique) 

memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan 

perbuatan sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai 

mereka sendiri. 

                                                             
              

10
 Siti Anisatun Nafi‟ah, Model Model Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI, 

(Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2018) hal. 17 

              
11

 Ibid hal. 18 
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  VCT (Vallue Clarification Technique) adalah proses atau cara dimana 

pendidik membantu peserta didik mendapatkan sendiri nilai-nilai yang melatar 

belakangi perbuatan, sikap, perilaku serta pilihan-pilihan yang dibuatnya. 

Didalam buku Sutarjo Adisusilo, bahwa VCT merupakan pembelajaran nilai 

yang mampu mengantar peserta didik mempunyai keterampilan atau kemampuan 

menentukan nilai-nilai yang tepat dan sesuai dengan tujuan hidupnya dan 

menginternalisasikan sehingga nilai-nilai menjadi pedoman dalam bertingkah 

laku dan bersikap.
12

 Dengan demikian peserta didik semakin mandiri, mampu 

untuk mengambil keputusan dan mengarahkan hidupnya sendiri, tanpa adanya 

campur tangan dari pihak lain.  

Dengan mengklarifikasi nilai, peserta didik tidak disuruh menghafal dan 

tidak disuapi dengan nilai-nilai yang sudah dipikirkan dengan pihak lain, 

melainkan dibantu ntuk menemukan, menganalisis, mempertanggungjawabkan, 

mengembangkan, memilih, mengambil sikapdan mengamalkan nilai nilai 

hidupnya sendiri. Peserta didik tidak dipilihkan nilai yang mana yang baik dan 

benar untuk dirinya, melainkan diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan 

sendiri nilai-nilai mana yang ingin dikejar, diperjuangkan dan diamalkan 

dikehidupannya. Dengan demikian, peserta didik semakin mandiri, mampu 

mengambil keputusan sendiri dan mengarahkan kehidupannya sendiri, tanpa 

campur tangan yang tidak perlu dari pihak lain. Dalam hidup manusia selalu 

berhadapan dengan situasi yang mengundangnya untuk membuat pilihan. Tanpa 

ketereampilan menentukan pilihan sendiri orang akan mengalami kesulitan dalam 

perjalanan hidup
13

 

Dengan metode pembelajaran VCT meningkatkan kemampuan peserta 

didik untuk: (1) memilih, memutuskan, mengomunikasikan, mengungkapkan 

gagasan, keyakianan, nilai-nilai perasaannya; (2) berempati (memahami perasaan 

prang lain; melihat dari sudut pandang orang lain); (3) memecahkan masalah; (4) 

menyatakan sikap: setuju, tidak setuju, menolak atau menerima pendapat orang 

lain; (5) mempunyai pendirian tertentu, menginternalisasikan dan bertingkah laku 

sesuai dengan nilai yang telah dipilih dan diyakin;(6) mengambil keputusan.
14

 

Berdasarkan uraian diatas , jadi bisa diketahui bahwa model 

pembelajaran VCT merupakan suatu model yang bermaksut untuk memilih, 

menentukan, mencari , menganalisis nilai nilai yang dianggap baik dan nilai yang 

ingin diperjuangkannya. 

 

                                                             
              

12
 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter Kontruktivisme dan VCT Sebagai 

Inovasi Pendekatann Pembelajaran  Afektif, ( Jakarta : Rajawali, 2017 ) hal. 145 

            13
 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter Kontruktivisme dan VCT Sebagai 

Inovasi Pendekatann Pembelajaran  Afektif, ( Jakarta : Rajawali, 2017 ) 141-146 
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c. Prinsip Prinsip dan Manfaat Model Pembelajaran VCT (Value Clarification 

Technique) 

  Prinsip-prinsip Model Pembelajaran VCT (Value Clarification Technique) 

a) Penanaman nilai dan pengubahan sikap dipengaruhi banyak faktor antara lain 

faktor potensi diri; kepekaan emosi, intelektual  

faktor lingkungan; norma nilai masyarakat, sistem pendidikan dan lingkungan 

keluarga dan lingkungan bermain 

b) Sikap dan perubahan sikap dipengaruhi oleh stimulus dan yang diterima siswa 

dan kekuatan nilai yang telah tertanam atau dimiliki pada diri siswa. 

c) Nilai, moral dan norma dipengaruhi oleh faktor perkembangan, sehingga guru 

harus mempertimbangkan tingkat perkembangan moral (moral development) 

dari setiap siswa. Tingkat perkembangan moral untuk siswa dipengaruhi oleh 

usia dan pengaruh lingkungan terutama lingkungan sosial. 

d) Perubahan sikap dan nilai memerlukan keterampilan mengklarifikasi nilai/sikap 

secara rasional, sehingga dalam diri siswa muncul kesadaran diri bukan karna 

rasa kewajiban bersikap tertentu atau perbuatan tertentu. 

e) Mengubah nilai memerlukan keterbukaan, karena itu pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan melalui Value Clarification Technique (VCT) menuntut 

keterbukaan antara guru dengan peserta ddik.
15

 

Adapun manfaat model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 

menurut Harmin, dkk  penerapan klarifikasi nilai akan efektif bila fasilitator 

atau pendidik : 

a) Bersikap menerima tidak mengadili (nonjudgemental) pilihan nilai peserta 

didik menghindari kesan memberi nasihat, menggurui seakan pendidik 

lebih tau dan lebih baik. 

b) Menghargai kesediaan peserta didik untuk ikut berpartisipasi(sharing) atau 

tidak, hindari unsur pemaksaan untuk berpendapat atau bersikap 

c) Menghargai jawaban atau repspon peserta didik, tidak memaksa peserta 

didik untuk memberi respon ternetu apabila memang peserta didik tidak 

menghendakinnya 

d) Mendorong peserta didik untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang 

bersifat mengkarifikasi hidup. 

 

d. Tujuan dan Fungsi Model Pembelajaran VCT (Value  

    Clarification Technique) 

 Tukiran Taniredja mengemukakan VCT (Vallue Clarification Technique) 

sebagai suatu model dalam pembelajaran memiliki tujuan agar dapat 

mengetahui dan megukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai, sehingga 

dapat dijadikan dasar pijak menentukan target nilai yang akan dicapai, 

                                                             
          15

 Tukirin Taniredja dkk. Model-model pembelajaran Inovatif dan efektif, (Bandung : 

Alfabeta, 2017), hal 89 



 

 

 
  

14 

persoalan yang berhubungan  dengan pergaulannya dan kehidupan sehari hari 

dimasyarakat.
16

 

 Vallue Clarification Technique atau biasa disingkat VCT adalah sebagai suatu 

model dalam strategi pembelajaran moral yang bertujuan : 

a) Memgetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai, 

sehingga dapat dijadikan sebagai daar pijak menentukan target nilai yang 

akan dicapai 

b) Membina kesadaran peserta didik tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik 

tingkatannya maupun sifatnya (positif atau negatifnya) untuk dibina kearah 

peningkatan atau perbaikan. 

c) Menanamkan nilai-nilai tertentu kepada peserta didik melalui cara yang 

rasional dan diterima peserta didik sehingga pada akhirnya nilai tersebut 

menjadi milik peserta didik. 

d) Melatih peserta didik cara menilai, menerima dan mengambil keputusan 

terhadap suatu persoalan dalam hubungannya dalam kehidupan sehari-hari 

dimasyarakat. 

Djahiri mengemukakan bahwa VCT (Vallue Clarification Technique) 

memiliki fungsi yang diantarannya adalah untuk :  

1. Membantu memudahkan proses klarifikasi (kejelasan) nilai, moral dan 

norma yang harus dikaji dan diserap oleh peserta didik. Sosok individu 

yang bersangkutan maupun kehidupan umum. 

2. Memudahkan dan meningkatkan keberhasilan proses internalisasi dan 

personalisasi nilai, norma, dan oral yang disampaikan atau diharapkan. 

3. Memantapkan dan memperluas hasil belajar peserta didik. 

4. Meningkatkan keterpaduan antara dunia persekolahan atau ilmu 

pengetahuan dengan kehidupan nyata.
17

 

e. Bentuk – Bentuk Model VCT ( Vallue Clarification  

   Technique) 

 Menurut Djahiri ada beberapa bentuk VCT (Vallue Clarification Technique), 

yaitu : 

1. VCT (Vallue Clarification Technique) dengan menganalisa suatu kasus 

yang kontroversial, suatu cerita yang dilematis 

2. VCT (Vallue Clarification Technique) dengan menggunakan matrik. Jenis 

VCT ini meliputi : daftar baik buruk, daftar tingkat urutan, daftar skala 

prioritas, daftar gejala kontinum, daftar penilaian diri sendiri, daftar 

membaca pikiran orang lain tentang diri kita, dan perisai 

3. VCT (Vallue Clarification Technique) dengan menggunakan kartu 

keyakinan, kartu sederhana ini berisikan : pokok masalah, dasar pemikiran 
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positif dan negatif, dan pemecahan pendapat siswa yang kemudian diolah 

dengan analisa yang melibatkan sikap siswa terhadap suatu masalah 

tersebut. 

4. VCT (Vallue Clarification Technique) melalui tehnik wawancara, cara ini 

melatih keberanian siswa dan mampu mengklarifikasi pandangannya 

kepada lawan bicara dan menilai secara baik, jelas dan sistematis. 

5. VCT (Vallue Clarification Technique) dengan tehnik inquiri nilai dengan 

pertanyaan yang acak dan random, dengan cara ini siswa berlatih untuk 

berfikir kritis, analitis dan rasa ingin tahu dan sekaligus mampu 

merumuskan berbagai hipotesa/asumsi, yang berusaha mengungkap suatu 

nilai yang ada atau dianut, atau yang menyimpang.
18

  

 

f . Langkah-langkah Pembelajaran Value Clarification  

  Technique (VCT) 

Menurut John Jeromelik dalam wina sanjaya menjelaskan ada 7 tahap yang 

dibagi dalam 3 tingkat yaitu : 

1. Kebebasan Memilih 

Pada tingkat ini ada 3 tahap : 

a. Memilih secara bebas, artinya kesempatan untuk menentukan pilihan 

yang menurutnya baik, nilai yang dipaksakan tidak akan menjadi 

miliknya secara penuh 

b. Memilih dari beberapa alternatif, artinya menentukan pilihannya dari 

beberapa alternatif pilihan secara bebas 

c. Memilih setelah analisis pertimbangan konsekuensi yang akan timbul 

sebagai akibat atas  pilihannya. 

2. Menghargai 

 Pada tingkat ini terdiri dari 2 tahap pembelajaran : 

a. Adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi 

pilihannya, sehingga nilai tersebut akan menjadi integral pada dirinya. 

b. Menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya  

didepan umum, yaitu menganggap bahwa nilai itu sebagai pilihannya 

sehingga harus berani dengan penuh kesadaran untuk menunjukannya 

didepan orang lain. 

3. Berbuat 

Pada tingkat ini terdiri atas 2 tahap pembelajaran : 

a. Adanya kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya. 
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b. Mau mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya, yaitu nilai 

yang menjadi pilihan itu harus tercermin alam kehidupan sehari-hari
19

 

g. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran VCT (Value 

Clarification Technique) 

Kelebihan Model Pembelajaran VCT (Vallue Clarification Technique) 

meliputi : 

1) Pendidikan nilai mampu membantu peserta didik untuk berproses 

menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-

nilai orang lain. 

2) Pendidikan nilai membantu peserta didik untuk mampu 

berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, 

berhubungan dengan nilai nilainya sendiri. 

3) Pendidikan nilai memabntu peserta didik supaya mereka mampu 

menggunakan secara bersama-sama kemampuan berfikir rasional dan 

kesadaran emosional, untuk memahami perasaan, nilai-nilai sikap dan 

pola tingkah laku. 

Kekurangan model pembelajaran VCT (Vallue Clarification Technique) 

meliputi: 

1) Yang sering terjadi dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara 

langsung oleh guru, artinya guru menanamkan nilai-nilai yang 

dianggapnya baik tanpa memperhaatikan nilai yang sudah tertanam 

di dalam diri peserta didik. Akibatnya sering terjadi konflik dalam 

diri peserta diidik karena ketidak cocokan antara nilai lama yang 

sudah terbentuk dengan nilai baru yang ditanamkan oleh guru.
20

 

h. Sasaran Pembelajaran VCT dalam mata pelajaran IPS 

  Sasaran pembelajaran VCT(Value Clarification Technique) dalam mata 

pelajaran IPS adalah agar peserta didik dapat membina nilai-nilai yang 

diyakini dan mengambil nilai yang tepat agar dapat diaplikasikan pada 

kehidupan sehari-hari sehubungan dengan timbulnya kekaburan nilai ditengah 

masyarakat. Jadi peserta didik akan menentukan dan meyakini sendiri nilai 

yang terbaik untuk dirinya.  

  Dengan mengetahui nilai mana yang tepat, kepatuhan terhadap nilai tersebut 

akan menjadi lebih kuat. Melalui pembelajaran VCT (Value Clarification 

Technique) ini, siswa diajarkan untuk dapat: 1) Memberikan nilai atas sesuatu, 

2) Membuat penilaian yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. 3) 

Memiliki kemampuan serta kecenderungan untuk mengambil keputusan yang 

menyangkut masalah nilai dengan jelas, rasional, dan objektif 4) Memahami 

dan mengamalkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.  
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  Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikerucutkan jika sasaran pembelajaran 

VCT (Value Clarification Technique) dalam mata pelajaran IPS adalah agar 

siswa dapat memberikan nilai melalui kegiatan menemukan, memilih, 

menganalisis, memutuskan serta mengambil sikap sendiri tentang nilai-nilai 

yang diinginkan. Siswa dituntut untuk dapat memutuskan nilai yang tepat 

secara jelas, rasional, dan objektif. Hal ini menuntut siswa untuk dapat 

berfikir kritis dan kreatif terhadap masalah yang dihadapi, serta 

menyelesaikannya dengan tepat. Dari masalah yang dihadapi tersebut, siswa 

dapat mengambil kesimpulan tentang nilai yang baik yang harus diambil. 

Menurut A. Kosasih Djahiri, Pola pembelajaran VCT ( Value clarification 

Technique ) mampu membina dan mempribadikan nilai dan moral, mampu 

mengklarifikasi isi pesan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran  IPS 

siswa dapat menemukan, memilih serta menganalisis, memutuskan serta 

mengambil sikap tentang nilai nilai yang dianggapnya baik. 

    Wina Sanjaya mengemukakan bahwa nilai itu tidak statis, akan tetapi 

selau berubah. Setiap orang selalu berpandangan baik sesuai dengan 

pandangannya pada saat itu. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami 

bahwa metode VCT (Value Clarification Technique) tepat untuk mengajarkan 

nilai pada mata pelajaran IPS, hal tersebut dikarenakan model ini dapat 

digunakan untuk meluruskan nilai yang telah tertanam pada diri individu, 

apakah nilai itu baik atau buruk. VCT (Value Clarification Technique) 

memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk berpendapat tentang 

baik buruknya suatu nilai. Namun pada akhirnya akan menentukan nilai yang 

tepat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Pembelajaran IPS di SD 

a. Pengertian Pembelajaran IPS  

 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah bidang studi yang mempelajari, 

menelaah, menganalisis, gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan 

meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. Sifat IPS 

sama dengan studi sosial yaitu praktis, interdisipliner, dan diajarkan mulai 

dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. IPS yang diajarkan pada 

pendidikan dasar dan menengah, menjadi dasar pengantar mempelajari 

IPS. Mata pelajaran IPS di SD mengembangkan potensi peserta didik agar 

peka terhadap masalah sosial yang terjadi dimasyarakat, memiliki sikap 

mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, 

terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang 

menimpa dirinya maupun masyarakat.
21

  

 Hakikat IPS yaitu untuk mengembangkan konsep pemikiran yang 

sesuai dengan realita kondisi sosial yang terjadi dilingkungan peserta didik 

sehingga dengan memberikan pendidikan IPS kepada peserta didik di SD 
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diharapkan dapat melahirkan peserta didik dan warga negara yang baik, 

serta bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dengan menitik 

beratkan pada pengembangan individu yang dapat memahami masalah-

masalah sosial yang ada dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan 

masyarakat peserta didik. Baik yang berasal dari lingkungan sosial yang 

membahas interaksi antar manusia, lingkungan alam dan dengan 

lingkungannya. IPS juga memenuhi etika keilmuan menjunjung tinggi n 

ilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa 

mampu menjaga harkat dan martabatnya.
22

 

b. Tujuan Pembelajaran IPS di SD 

 Tujuan pembelajaran IPS yaitu pendidikan kemanusiaan, pendidikan 

kewarganegaraan, dan pendidikan intelektual.
23

 Pertama, Pendidikan 

kemanusiaan memiliki arti memiliki arti bahwa IPS harus membantu anak 

memahami pengalamannya dan menemukan arti atau makna dalam 

kehidupannya dan tujuan itu terkandung dalam pendidikan nilai. Kedua, 

Pendidikan kewarganegaraan mengandung arti bahwa siswa harus 

dipersiapkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam dinamika kehidupan 

masyarakat, siswa memiliki kesadaran untuk meningkatkan prestasinnya 

sebagai bentuk tanggung jawab warga negara yang setia pada negara. 

Ketiga, pendidikan intelektual mmengandung arti bahwa anak 

membutuhkan bimbingan dan arahan untuk memperoleh ide-ide yang 

analitis dan alat alat untuk memevahkan masalah anak akan dihadapkan 

pada upaya mengambil keputusan sendiri.
24

  

  Dilihat dari tujuan pendidikan IPS dapat mengembangkan peserta 

didik untuk siap berpartisipasi dalam masyarakat, juga dapat membentuk 

kemampuan peserta didik dalam menguasai pengetahuan sikap nilai, 

kecakapan dasar yang diperlukan bagi kehidupannya di masyarakat.  Oleh 

karena itu Ilmu pengetahuan Sosial menjadi salah satu bagian dalam 

sistem pendidikan di Indonesia serta merupakan mata pelajaranyang wajib 

diajarkan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar yaitu SD. 

 Sementara dalam kurikulum tahun 2006 atau kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP), tujuan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungan 
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2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial. 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan 

berkompetisi, dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, 

nasional dan global.
25

 

  Sementara itu, Menurut Mutaqin, mengatakan bahwa tujuan utama 

mengajarkan IPS pada pesereta didik adalah menjadikan warga negara 

baik, melatih kemampuan berpikir matang untuk menghadapi 

permasalahan sosial dan agar mewarisi dan melanjutkan budaya 

bangsanya. Secara umum tujuan pendidikan IPS tingkat SD untuk 

membekali peserta didik dalam bidang pengetahuan sosial. Adapun secara 

khusus tujuan pendiidkan IPS di SD adalah sebagai berikut : 

1) Pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya 

2) Kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif 

pemecahan masalah nasional yang terjadi dalam kehidupan di 

masyarakat. 

3) Kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan 

berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian 

4) Kesadaran sikap mental yang positif dan keterampilan terhadap 

pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan 

tersebut. 

5) Kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai 

dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan 

teknologi.
26

 

 Jadi dapat disimpulkan bahwasannya tujuan pembelajaran IPS yaitu 

untuk membekali peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mampu 

bersosialisasi dilingkungan masyarakat. Dalam menghadapi kehidupan 

bermasyarakat peserta didik harus dibekali diri agar dapat menjadi pribadi, 

dan anggota masyarakat serta warga negara yang baik dan paham akan nilai 

nilai sosial yang ada dalam dirinya dan masyarakat. 

c. Ruang Lingkup Mata Pelajaran IPS 

 Pembelajaran IPS berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. 

IPS juga berkaitan dengan bagaimana usaha manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya, baik kebutuhan materi, budaya, jiwa, pemanfaatan sumber 
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daya yang ada dipermukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan 

pemerintahannya, untuk kehidupan masyarakat indonesia.  

 Pada prinsipnya hakikat pembelajaran IPS adalah bagimana 

mempelajari, menelaah, mengkaji, sistem kehidupan manusia di muka bumi. 

Kebutuhan manusia dalam konteks sosial sangat banyak dan luas, maka 

pembelajaran IPS dalam setiap jenjang pendidikan perlu diadakan 

pembatasan sesuai dengan kemampuan peserta diidik pada jenjang masing 

masing.  

 ruang lingkup mata pelajaran IPS SD/MI meliputi aspek – aspek 

sebagai berikut : 

1. Sistem sosial dan budaya, meliputi : Individu, keluarga, dan masyarakat, 

sosiologi sebagai ilmu dan metode, interaksi sosial, sosialisasi, pranata 

sosial, struktur sosial, kebudayaan dan perubahan sosial budaya. 

2. Manusia tempat dan lingkungan, meliputi : sistem informasi geografi, 

interaksi gejala fisik dan sosial struktur internal suatu tempat/wilayah, 

dan interaksi keuangan, serta persepsi lingkungan dan kewilayahan. 

3. Perilaku ekonomi dan kesejahteraa, meliputi : ketergantungan 

spesialisasi, pembagian kerja, perkoperasian dan kewirausahaan serta 

pengelola keuangan perusahaan 

4. Waktu, berkelanjutan dan perubahan meliputi : dasar-dasar ilmu sejarah, 

fakta, peristiwa dan proses.
27

 

 Pembelajaran IPS akan berhasil dengan baik apabila guru dapat 

memperhatikan cultural background dan cultural diversity. Untuk itu dalam 

proses pembelajaran mempertimbangkan pengalaman dan latar belakang 

peserta didik sebagai landasan dasar untuk memahami setiap permasalahan 

yang dihadapi. 

 

d. Karakteristik Mata Pelajaran IPS 

 Mata Pelajaran IPS memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata 

pelajaran lain. Tujuan pendidikan IPS dikembangkan atas dasar pemikiran 

bahwa pendidikan IPS merupakan suatu disiplin ilmu. Oleh karena itu 

pendidikan IPS harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan 

utama pembelajaran IPS adalah untuk membentuk dan mengembangkan 

pribadi warga negara yang baik (good citizenship). Dengan demikian, tujuan 

pendidikan IPS adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 

menguasai disiplin ilmu – ilmu sosial untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang lebih tinggi. 
28

 

Karakteristik mata pelajaran IPS adalah : 
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1. Bahan pembelajarannya akan lebih banyak memperhatikan minat para 

siswa, masalah-masalah sosial, keterampilan berpikir serta 

pemeliharaa/pemanfaatan lingkungan alam. 

2. Mencerminkan berbagai kegiatan dasar manusia 

3. Organisasi kurikulum IPS akan bervariasi dari susunan yang intergrated 

(terpadu), correlated (berhubungan), sampai yang separated (terpisah). 

4. Susunan bahan pembelajaranakan bervariasi dari pendekatan kewarga 

negaraan, fungsional, humanistis, sampai yang struktural. 

5. Kelas pengajaran IPS akan dijadikan laboraturium demokrasi 

6. Evaluasinya tak hanya mencakup aspek-aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik saja, tetapi juga mencoba mengembangkan apa yang 

disebut democratic quotient dan citizenship quotient. 

7. Unsur-insur sosiologi dan pengetahuan sosiallainnya akan melengkapi 

program pembelajaran IPS, demikian pula unsur-unsur science, 

teknologi, matematika dan agama akan ikut memperkaya bahan 

pembelajaran. 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya 

sehingga terjadi perubahan tingkat pengetahuan, keterampilan dan tingkah 

laku sepanjang hidup manusia
29

. Lingkungan yang dimaksud adalah teman, 

keluarga, guru, media, situasi, dan kondisi, lingkugan alam, lingkungan 

buatan dan lain lain yang dapat dijadikan sumber belajar. Belajar akan 

terjadi jika adanya interaksi antar stimulus respon. Menurut Ernest R 

Hilgard belajar adalah suatu proses perubahan kegiatan, reaksi terhadap 

lingkungan. 
30

 Sedangkan menurut Thorndike menyatakan bahwa belajar 

adalah „‟proses interaksi antara stimulus dan respon‟‟. Stimulus berupa 

rangsangan dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) dan respon 

adalah tanggapan yang diberikandari rangsangan. Bentuk nyata yang dapat 

dilihat dan dirasakan dari kegiatan belajar ini adalah hasil belajar. Hasil 

belajar adalah kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan dalam 

belajar.
31

 Kulminasi akan diiringi dengan tindak lanjut atau perbaikan. 

Indikator ketercapaian hasil belajar dapat dilihat dari perubahn tingkah laku. 

Benyamin berpendapat bahwa aspek perilaku. Aspek perilaku tujuan 

pembelajaran yaitu dibagi menjadi tiga jenis yaitu ; a) keterampilan kognitif, 
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b) keterampilan psikomotor, c) keterampilan reaktif, d) keterampilan 

interaktif. 

Hasil belajar adalah perubahan yang berupa pengetahuan atau 

pemahaman, keterampilan dan sikap yang diperoleh peserta diidik selama 

berlangsungnya proses belajar mengajar atau yang lazim disebut dengan 

pembelajaran. Hasil belajar mempunyai peran penting dalam proses 

pembelajaran, proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan 

informasi kepada guru tentang kemajuan peserta diidk dalam upaya 

mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar atau 

pembelajaran.
32

 

Sebagaimana dikemukakan oleh UNESCO ada empat pilar hasil 

belajar yang diharapkan dan dapat dicapai oleh pendidikan, yaitu learning to 

know, learning to be, learning to life together dan learning to do. Bloom 

(1956) menyebutnya dengan tiga ranah hasil belajar, yaitu : kognitif, afektif, 

dan psikomotor. Untuk aspek kognitif  Bloom menyebutkan enam tingkatan 

yaitu 1) pengetahuan, 2) pemahaman, 3) pengertian, 4) aplikasi, 5) analisis, 

6) sintesis dan 7) evaluasi. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat 

disimpulkan bahwa pada dasarnya proses belajar ditandai dengan perubahan 

tingkah laku secara keseluruhan baik yang menyangkut segi kognirif, afektif 

maupun psikomotor. Proses perubahan dapat terjadi yang paling sederhana 

sampai paling kompleks yang bersifat pemecahan masalah dan pentingnya 

peranan kepribadian dalam proses serta hasil belajar. Pengertian belajar 

menurut pendapat para ahli pendidik. Teori belajar merupakan cara yang 

dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun 

menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar atau 

mengajar.Berikut adalah teori tentang belajar.
33

 

1. Teori belajar disiplin mental 

Prinsip dasar teori ini adalah manusia mempunyai daya mental 

untuk mengingat, menganalisis, menanggapi, mengamati (observasi), 

dan sebagainnya. 

2. Teori belajar Asosiasi 

Rumpun Teori ini adalah sama dengan teori behavioristik yakni 

perubahan tingkah laku atau sering disebut S-R (Stimulus Respon). 

Menurut Edward L Thorndhike menyatakan ada tiga hukum dalam 

pelaksanaan teori belajar Asosiasi, yaitu : 1) hukum kesiapan ( low of 

readiness) adalah guru selaku pendidik seharusnya merencanakan 

proses pembelajaran secara baik. Sedangkan peserta didik siap dalam 
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mental daya system saraf. 2) hukum latihan atau pengulangan (law of 

exercise or repetition) adalah interaksi antara stimulus dan respon 

dilakukan secara berkelanjutan dan pengulangan sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai. 3) hukum akibat (law of effect) adalah jika 

stimulus yang diberikan secara terus menerus diberikan memiliki nilai 

positif maka respon yang ditimbulkanakan bernilai positif dengan 

kata lain peserta didik akan menerima proses pembelajaran dengan 

baik dan menyenangkan. Sebaliknya jika respon yang ditimbulkan 

negatif maka akan bernilai negatif dengan kata lain peserta didik akan 

menolak proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran tidak akan 

tercapai. 

3. Teori belajar Insight 

Menurut teori insight definisi belajar adalah proses yang bersifat 

eksploratif, imajinatif, dan kreatif. Teori ini menekankan pada 

penguasaan pemahaman peserta didik yang aktif berinteraksi dengan 

lingkungannya. Peserta didik mencari pengetahuan sedalam dalamnya 

dengan bereksplorasi dan aktif mencari informasi sendiri untuk diolah 

menjadi prinsip dan generalisasi. 

4. Teori belajar  Gestalt. 

  Teori ini menganggap peserta didik merupakan individu yang 

utuh. Belajar terpadu merupakan bahasa yang mudah untuk 

mengartikan teori belajar gestalt ini. Belajar yang utuh dalam jaringan 

jaringan tematik. Dalam hal ini peserta didik diharapkan lebih berfikir 

tingkat tinggi karena proses pembelajarannya melalui pendekatan 

pemecahan masalah (problem solving), penyelidikan, penemuan, dan 

kajian.
34

 

 

b. Jenis – Jenis Hasil Belajar  

 Dalam hasil belajar terbagi menjadi tiga ranah menurut Bloom sebagai 

berikut: 

a. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental 

(otak) berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek yaitu pengetahun (knowledge), pemahaman (analysis), 

sintesis (systensis), penilaian (evaluation). 

b. Ranah afektif adalah berhubungan melalui perilaku yang 

mencakup lima aspek yaitu penelitian, reaksi atau jawaban 

penerimaan, internalisasi dan imfementasi. 
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c. Ranah psikomotorik adalah berhubungan melalui hasil belajar 

serta kemampuan bertindak dan hasil belajar. Ada enam aspek 

ranah psikomotorik yaitu : gerakan refleks, keterampilan gerakan 

dasar, gerakan keterampilan kompleks, keahlian perceptual, 

keharmonisan atau ketepatan, dan gerakan ekspresif dan 

interpretatif. 

 Dapat disimpulkan dari tiga ranah diatas aalah ranah afektif, ranah 

kognitif dan ranah psikomotorik adalah ranah yang dapat 

dilaksanakan oleh peserta didik. Dari ketiga ranah tersebut didapatkan 

peserta didik dari pembelajaran. Dalam Penelitian ini yang akan 

diteliti adalah hasil belajar dalam ranah kognitif berupa hasil belajar 

secara intektual dan dalm ranah afektif yang berkaitan dengan 

perilaku, sikap, dan moral. 

 Hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai dalam 

suatu usaha, berusaha dalam melakukan inovasi untuk tercapainnya 

sebuah tujuan serta tujuan itu pastinya yang diharapkan oleh guru, dan 

wali murid, dan peserta didik sebagai hasil belajar terdapat macam-

macam hasil belajar antara lain :  

a. Pemahaman konsep  

 Pemahaman menurut Bloom diartikan sebagai kemampuan 

untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. 

Pemahaman menurut Bloom yaitu seberapa besar peserta didik bisa 

menyerap, menerima dan memahami pelajaran yang diberikan oleh 

pendidik kepada peserta didik, atau sejauh mana peserta didik bisa 

memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang 

dialami, yang berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang ia 

lakukan. 

 Menurut Drothy J. Skeel dalam Nursid Sumaatmadja konsep 

merupakan sesuatu yang tergambar dalam pikiran , suatu pemikiran, 

suatu pengertian atau gagasan. Jadi konsep ini merupakan sesuatu 

yang telah melakat dalam hati seseorang dan tergambar dalam 

pemikiran atau gagasan. Orang yang sudah memiliki konsep berarti 

orang tersebut telah memiliki pemahaman yang jelas tentang suatu 

konsep atau citra mental tentang sesuatu. Sesuatu tersebut bisa berupa 

objek konkret ataupun gagasan yang abstrak.  

 Supaya dapat mengukur hasil belajar peserta ddik yang berupa 

pemahaman konsep, pendidik dapat melaksanakan evaluasi produk. 

Evaluasi produk ini dapat dilaksanakan dengan melakukan berbagai 

macam tes yaitu dengan cara lisan maupu tertulis. Dalam 

pembelajaran SD umumnya tes diselenggarakan dalam bentuk 
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ulangan, baik ulangan harian, ulangan semester maupun ulangan 

umum. 

b. Keterampilan Proses 

 Usman dan Setiawati, menyampaikan bahwa kemahiran proses 

merupakan kemahiran yang mengarah kepada pembangunan 

kesanggupan fisik, mental dan sosail yang mendasar sebagai 

penggerak keahlian yang lebih tinggi dalam diri individu peserta 

didik. Untuk melatih kemahiran proses, secara bersamaan 

dikembangkan pula sikap-sikap yang dikehendaki, bertanggungjawab, 

kerja sama, seperti berdisiplinan dan kreatifitasmelalui penekanan 

bidang studi yang bersangkutan. 

c. Sikap 

 Azwar mengungkapkan tentang struktur sikap memiliki tiga 

komponen yang sama-sama menunjang, yaitu komponen efektif, 

kognitif dan konatif. komponen efektif yaitu perasaan berhubungan 

dengan emosional, bagian kognitif adalah mementingkan apa yang 

ada pada diri anak. 
35

 dan komponen konatif adalah asfek 

kecendrungan bersikap tertentu sesuai dengan perilaku yang dimiliki 

seseorang. 

c. Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

 Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan 

pembelajaran tidak lepas dari faktor – faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar itu sendiri. Purwanto menyatakan yag dapat 

mempengaruhi hasil belajar terdiri dari faktor dalam diri peserta didik 

dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor faktor yang ada dalam 

diri siswa dan faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berada diluar 

diri siswa. Faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar menurut 

Djamarah yaitu :  

1. Faktor internal adalah : 

a) Faktor fisiologis terdiri dari kondisi fisiologis, kondisi panca 

indra. 

b) Faktor psikologis terdiri dari minat kecerdasan , bakat, motivasi, 

kemampuan kognitif 

2. Faktor eksternal adalah : 

a) Faktor lingkungan, terdiri dari lingkungan alam dan lingkungan 

sosial budaya 

b) Faktor instrumentasi terdiri dari kurikulum, program, sarana 

dan fasilitas guru. 
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Slameto Menyatakan bahwa faktor – faktor yang 

mempengaruhi belajar dapat digolongkan men jadi dua yakni faktor 

inten (jasmaniah, psikologis, dan kelelahan) dan ekstern (keluarga, 

sekolah, masyarakat).
36

 

  Berdasarkan pendapat diatas secara umum disimpulkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik yakni faktor 

dari luar dan faktor dari dalam.
37

 

2. Kerangka Berfikir 

    Salah satu masalah dalam pembelajaran IPS di MI Darul Huda Bandar 

Lampung adalah rendahnya kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 

soal hasil belajar yang menekankan pada pemahaman konsep dan suatu 

pokok bahasan tertentu. Hal ini menandakan bahwa metode pengajaran 

sangat berpengaruh dalam keberhasilan proses pembelajaran. Berhubung 

dengan hal tersebut salah satu kunci keberhasilan peserta didik dalam 

mencapai hasil belajar adalah bagaimana pendidik mengelola suasana 

belajar dan stretegi pembelajaran dikelas. Dengan adanya model 

pembelajaran pendidik dapat menyajikan materi sesuai dengan model 

pembelajaran tersebut agar berjalan lebih bermakna. Dan dapat 

meningkatkan hasil belajar dalam ranah kognitif maupun afektif. Salah satu 

alternatif untuk mata pelajaran IPS adalah model Pembelajaran VCT (Vallue 

Clarification Technique ). Karena model pembelajaran ini efektif melatih 

sikap moral yang ada didalam diri peserta didik sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, yang dimana peserta didik dituntut 

untuk bisa mencari, menemukan serta menganalisis nilai nilai yang 

dianggapnya baik. Model pembelajaran VCT juga mampu mengundang, 

melibatkan, membina, dan mengembangkan potensi diri peserta didik 

terutama mengembangkan potensi sikap serta hasil belajarnya. 

        Adapun kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut : 
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3. Pengajuan Hipotesis 

 

3. Pengajuan Hipotesis 

   Hipotesis Penelitian 

   Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan.
38

 Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dari pengertian tersebut penenliti 

menyimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara dan 

kebenarannya masih mebutuhkan proses pengujian dan harus diuji secara empiris 

berdasarkan fakta dan data yang ada dilapangan. Maka perumusan hipotesis dari 

penelitian ini adalah ‟‟Pengaruh Model Pembelajaran VCT  (Vallue Clarification 

Technique) terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV MIS Darul Huda Bandar 

Lampung. 

1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

‟‟Ada Pengaruh yang signifikan dalam penggunaan Model Pembelajaran VCT 

(Vallue Clarification Technique) terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV di 

MI Darul Huda Bandar Lampung” 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan RnD (Bandung : Alfabeta,2017) 

hal. 63 

PROSES BELAJAR 

Materi Pembelajaran  

Proses Pembelajaran 

Kelas Eksperimen 

     Model Pembelajaran VCT 

(Value Clarification Technique) 

Kelas Kontrol 
Model Pembelajaran CTL (Contextual 

Teaching and Learning 

“Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Value Clarification 

Technique (VCT) terhadap hasil belajar IPS siswa Kelas IV 

MIS Darul Huda Bandar Lampung?”.  
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2. Hipotesis Nihil (Ho) 

“tidak ada pengaruh yang signifikan dalam penggunaan Model pembelajaran 

VCT (Vallue Clarification Technique) terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 

IV DI MI Darul Huda Bandar Lampung”  
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