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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Kesuma, dkk., 2012, hlm. 6). 

Salah satu mata pelajaran yang mengemban misi membangun karakter 

warga negara yang baik adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan 

Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa PKn persekolahan bertujuan 

untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang cerdas 

dan baik (to be a good and smart citizen).  

Dalam tataran prakteknya, tujuan mulia pendidikan tersebut belum 

dapat terealisasi dengan baik. Ironisnya justru menghasilkan output yang 

tidak diharapkan. Thomas Lickona mengungkapkan bahwa ada sepuluh 

tanda-tanda zaman yang harus diwaspadai karena jika tanda-tanda ini 

sudah ada, berarti sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran. 

Beberapa tanda yang dimaksud diantaranya adalah penggunaan bahasa 

dan kata-kata yang memburuk, meningkatnya perilaku merusak diri, 

semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, semakin rendahnya 

rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggung jawab 

individu, membudayakan ketidakjujuran, dan adanya rasa saling curiga 

dan kebencian di antara sesama (dalam Muslich, 2013, hlm.35).  

Apabila dicermati, kesepuluh tanda-tanda zaman yang diuraikan 

di atas nampaknya sudah muncul. Krisis tersebut bersumber dari krisis 

moral, akhlak (karakter), yang secara langsung atau tidak langsung 

berkaitan dengan pendidikan (Muslich, 2013, hlm. 201). Fenomena ironis 

dari krisis tersebut dialami oleh siswa sekolah dasar dan menjadi sorotan 

media massa. Beberapa diantaranya seperti dilansir dari tribunjabar.id 

pada Jumat (20/04/2018), belasan siswa sekolah dasar kelas V dan VI 

SDN 1 Sindangkasih, Purwakarta, Jawa Barat didapati membawa senjata 

tajam dan berencana melakukan serangan terhadap sekolah lainnya. 

Kasus serupa lainnya yang terjadi di sekolah dasar dilansir dari 

kompas.com pada Jumat (08/12/2017), di Makassar siswa SD Sudirman 
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III terekam video dan viral di media sosial yang terlibat tawuran dengan 

murid SD Gadong.  

 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Kurikulum 2013 

dengan paradigmanya yang baru mengemban tanggung jawab 

pembentukan karakter. Budimansyah (2006) menjelaskan bahwa secara 

teoretik PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat 

dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang bersifat konfluen 

atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, 

nilai, konsep, dan moral Pancasila. Secara pragmatik PKn dirancang 

sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung 

nilai dan pengalaman belajar dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (dalam Mawardi, hlm. 6). 

Sehingga dapat dimaknai bahwa salah satu ciri dan pendekatan PKn 

adalah sebagai pendidikan nilai dan moral. (Mawardi, 2016, hlm. 6).  

Konsep ideal pembelajaran PKn dengan mengacu kepada 

pendapat di atas yaitu membelajarkan domain kognitif, afektif, dan 

psikomotorik kepada peserta didik, namun pada realitasnya lebih 

berfokus pada mengembangkan domain kognitif tanpa pemaknaan 

apalagi penerapan nilai di dalamnya. Padahal perhatian terhadap domain 

afektik meliputi sikap, perasaan dan emosi peserta didik merupakan hal 

yang penting dalam proses belajar. Hal ini senada dengan pendapat 

Muslich (2013) yang menuturkan bahwa: 

“...masalah lain yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia 

adalah sistem pendidikan sekarang ini terlalu berorientasi pada 

pengembangan otak kiri (kognitif) dan kurang memperhatikan 

pengembangan otak kanan (afektif, empati, dan rasa). Padahal, 

pengembangan karakter lebih berkaitan dengan optimalisasi otak 

kanan. Mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan karakter 

pun (seperti budi pekerti dan agama) ternyata pada prakteknya 

lebih menekankan pada aspek otak kiri (hafalan, atau hanya 

sekedar tahu).” (hlm. 36) 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di kelas IV salah satu 

sekolah dasar di kota Bandung, diketahui hasil observas yaitu berkaitan 

dengan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik secara kognitif 



3 

 

Intan Risfi Fauziah, 2018 
PENERAPAN VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE (VCT) UNTUK 
MENINGKATKAN CIVIC DISPOSITION PESERTA DIDIK PADA MATA 
PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

apabila dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar pada mata pelajaran PKn 

tahun ajaran 2017/2018 semester 2 yaitu sebesar 82,5 dengan ketetapan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75 menunjukkan hasil yang 

baik. Selain itu, hasil observasi lainnya berkaitan dengan hasil belajar 

afektif peserta didik yang teramati dari sikap selama proses kegiatan 

belajar mengajar seperti diantaranya yaitu sikap kurang baik kepada guru 

dari segi tutur kata yang kurang sopan, berbicara dengan nada suara yang 

keras, kurang disiplin sehingga sering terlambat mengikuti pembelajaran. 

Hilir mudik ke kantin atau kamar mandi ketika pembelajaran sedang 

berlangsung, asyik mengobrol dengan teman padahal guru sedang 

menerangkan, sikap acuh ketika guru bertanya, menyelesaikan tugas 

semaunya, kurang peduli terhadap lingkungan sehingga masih membuang 

sampah sembarangan di kelas, menyalahkan orang lain atas kesalahan 

yang telah diperbuat oleh diri sendiri. Selain itu diketahui adanya iklim 

kurang baik antar peserta didik dalam hal berinteraksi dan bersosialisasi 

dengan sesama temannya. Peserta didik berkubu di dalam kelas, kurang 

berhubungan dengan baik sehingga hal ini yang diduga menjadi penyebab 

terjadinya aksi bentrok secara verbal dan gestural yang cukup berbahaya 

antara kubu peserta didik dengan membawa benda-benda berbahaya.  

Pemaparan hasil observasi awal yang dilakukan di kelas IV 

tersebut mengindikasikan terdapat gap (kesenjangan) antara hasil belajar 

kognitif dengan afektif peserta didik yang ditunjukkan oleh hasil belajar 

peserta didik apabila dilihat dari segi kognitif menunjukkan hasil yang 

baik, sementara itu hasil belajar dari segi afektif peserta didik yang 

teramati di kelas kurang mencerminkan sikap yang baik. Seyogyanya, 

keseimbangan antara aspek kognitif dan afektif tersebut sangat penting 

sebagaimana Samsuri dan Muchson (2013, hlm. 93) menjelaskan “...agar 

peserta didik memiliki kompetensi yang lebih utuh, mengembangkan 

pibadi yang konsisten yakni konsisten antara pengetahuan dan perasaan, 

serta ucapan dan perbuatan.”   

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa dalam prakteknya 

guru menyampaikan pembelajaran tematik dengan muatan beberapa mata 

pelajaran dengan lebih menekankan pada capaian materi inti dalam ranah 

kognitif, sementara untuk pembelajaran yang khususnya memuat mata 

pelajaran PKn kurang begitu menekankan pada aspek afektif.  Bagaimana 

cara guru mengajar diduga menjadi penyebab terjadinya gap yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan guru kelas, 
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peserta didik memiliki karakteristik yang sangat beragam dilihat dari 

berbagai aspek dengan kondisi latar belakang yang berbeda, beberapa 

peserta didik menghadapi situasi yang rumit di lingkungan keluarganya. 

Hal ini turut diduga menjadi penyebab munculnya permasalahan 

ditemukan di kelemahan dalam proses pembelajaran yang perlu segera 

diatasi. Apabila dihubungkan dengan pembelajaran dalam PKn, maka 

uraian masalah di kelas IV tersebut mengindikasikan bahwa civic 

disposition (karakter kewarganegaraan) peserta didik masih rendah. 

Mulyono (2017, hlm. 220) menegaskan bahwa civic disposition 

merupakan kompetensi yang paling substantif dan esensial dalam mata 

pelajaran PKn. Kompetensi watak kewarganegaraan dapat dipandang 

sebagai “muara” dari pengembangan kompetensi dalam PKn.  

Sehubungan dengan urgensi  civic disposition, maka untuk dapat 

meningkatkannya diupayakan melalui pendekatan yang efektif dalam 

pembelajaran PKn yang sesuai untuk mengembangkan afektif peserta 

didik. Salah satunya yaitu melalui Teknik Klarifikasi Nilai atau Value 

Clarification Technique (VCT) yang merupakan salah satu alternatif dari 

pembelajaran nilai untuk membantu peserta didik menganalisis nilai dan 

mengklarifikasi nilai. Value Clarification Technique (VCT) ini telah 

banyak diterapkan di berbagai sekolah khususnya di sekolah lanjutan, 

baik SMP maupun SMA dalam upaya pendidikan karakter di sekolah 

yang menekankan proses klarifikasi nilai dengan berorientasi pada 

pengembangan hasil belajar ranah afektif diketahui efektif diterapkan 

untuk mengembangkan sikap karakter peserta didik.   

Pendidikan karakter menjadi pokok bahasan utama dalam 

kurikulum 2013. Pendekatan yang diberlakukan dalam kurikulum 2013 

ini adalah pendekatan tematik integratif. Dengan demikian, pembelajaran 

Value Clarification Technique (VCT) memungkinkan untuk diterapkan 

di sekolah dasar dalam upaya mengembangkan karakter. Value 

Clarification Technique (VCT) didesain untuk pendekatan mata 

pelajaran, sedangkan pendekatan pembelajaran yang berlaku di sekolah 

dasar adalah pendekatan tematik integratif, maka dalam penerapannya 

perlu disesuaikan dengan pendekatan tematik integratif tersebut. 

(Prayitno, 2015, hlm. 8). 

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka 

peneliti memutuskan untuk melakukan sebuah penelitian tindakan kelas 

dengan judul Penerapan Value Clarification Technique (VCT) Untuk 
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Meningkatkan Civic Disposition Peserta Didik pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah umum penelitian adalah: “Bagaimanakah penerapan Value 

Clarification Technique (VCT) untuk meningkatkan civic disposition 

peserta didik kelas IV sekolah dasar pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan?” Rumusan masalah umum tersebut dijabarkan pada 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan penerapan Value Clarification Technique 

(VCT) pada mata pelajaran PKn di kelas IV sekolah dasar? 

2. Bagaimanakah peningkatan civic disposition peserta didik kelas IV 

sekolah dasar melalui penerapan Value Clarification Technique 

(VCT) pada mata pelajaran PKn ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan civic 

disposition peserta didik melalui penerapan Value Clarification Techniue 

(VCT) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Secara khusus, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Pelaksanaan penerapan Value Clarification Technique (VCT) pada 

mata pelajaran PKn di kelas IV sekolah dasar. 

2. Peningkatan civic disposition peserta didik kelas IV sekolah dasar 

melalui penerapan Value Clarification Technique (VCT) pada mata 

pelajaran PKn. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi koreksi dan masukan 

dalam tata cara membelajarkan Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai 

dengan karakeristik dan misi utama Pendidikan Kewarganegaraan itu 

sendiri. Diharapkan penelitian tindakan kelas tentang penerapan VCT ini 

dapat menambah khazanah keilmuan tentang pendidikan karakter (nilai) 

di sekolah dasar khususnya dalam upaya mengembangkan nilai dan sikap 
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peserta didik sehingga dapat mengembangkan karakter anak bangsa yang 

santun dan cerdas. Dengan kata lain, penelitian ini dapat bermanfaat 

memberi kontribusi dalam mengembangkan pembangunan karakter 

bangsa (national character building) yang mengarah pada proses 

pembentukan warga negara yang baik (to be a smart and good citizen).  

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peserta Didik 

Terdapat dua dampak positif yang diharapkan dapat membawa 

kebermanfaatn bagi peserta didik, yaitu terdiri dari dampak instruksional 

dan dampak pengiring sebagaimana peneliti uraikan berikut ini.  

1) Manfaat dari dampak instruksional yaitu bersangkutan dengan 

hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik atau yang berkaitan 

langsung dengan pemahaman dari pengetahuan atau materi 

pembelajaran peserta didik. Dengan kata lain, peserta didik akan 

sangat terbantu dalam proses belajarnya melalui kegiatan  belajar 

yang melibatkan aspek kognitif dan afektifnya  secara terintegrasi. 

Dengan demikian peserta didik akan memperoleh kompetensi 

yang utuh dari sebuah pembelajaran. 

2) Manfaat sebagai dampak pengiring diantaranya peserta didik 

akan lebih sensitif (peka) menghadapi masalah dan kreatif 

menganalisis permasalahan baik di lingkungan kelas maupun 

lingkungan yang lebih luas, konsisten dalam berkeputusan dan 

bertindak, serta berani mempertanggungjawabkannya. Selain itu 

peserta didik mampu menerima diri mereka sendiri dan jujur 

terhadap dirinya dan orang lain, serta memelihara perasaan agar 

mengarahkan dirinya menjadi bijaksana.  

 

b. Bagi Guru 

Dengan memahami konsep pembelajaran PKn yang tepat, 

kemampuan guru dalam ber-PKn menjadi semakin kaya. Melalui Value 

Clarification Technique (VCT) ini, diharapkan mampu mendorong guru 

agar menciptakan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada 

peserta didik agar tidak hanya sekedar “mendengarkan mengenai 

informasi” dan “berpikir mengenai informasi” saja tetapi harus membantu 

peserta didik berfikir rasional, kritis dan kreatif untuk membuat keputusan 
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yang matang, mengambil perspekstif (mempertimbangkan pandangan 

orang lain, tidak bersikap egosentris), serta dapat membuat atau 

mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Sehingga penting bagi semua mahasiswa calon guru atau guru 

dalam mempersiapkan kemampuan dalam memahami dan 

membelajarkan PKn di kelas sekolah dasar. Implikasi lebih lanjut 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perbaikan proses 

pembelajaran demi peningkatan kualitas mutu pembelajaran yang 

berujung pada peningkatan mutu pendidikan. 


