
V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah dilaksanakan dengan menerapkan model

pembelajaran value clarification technique pada siswa kelas XI IPS 1 di SMA Negeri

1 Bandar Sribawono tahun pelajaran 2014/ 2015, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Perencanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran value

clarification technique sangat penting dalam proses pembelajaran sebagai bahan

acuan ataupun petunjuk yang akan mempermudah guru dalam melaksanakan

proses pembelajaran di kelas. Perencanaan yang baik dan matang akan berdampak

pada hasil yang seperti yang diharapkan.

2) Pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan penerapan model

pembelajaran value clarification technique dapat menumbuhkan kesadaran HAM

pada siswa. Selain itu guru dapat menumbuhkan semangat belajar siswa, dan

siswa dapat lebih mengenali dirinya serta membuat siswa lebih kreatif, siswa

dapat berfikir lebih mendalam karena ajarkan menganalisis materi, sehingga siswa

dapat mempertimbangkan sesuatu lebih baik dalam mengambil keputusan, dan

memahami pentingnya kesadaran HAM.
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3) Kesadaran siswa terhadap hak asasi manusia dalam pembelajaran Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan dengan penerapan model pembelajaran value

clarification technique menunjukkan adanya perubahahan yang signifikan pada

setiap siklus dimana hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan hak asasi

manusia dalam kategori baik.

4) Teknik mengklarifikasi nilai (value clarification technique) atau sering disingkat

VCT dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu 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 sehingga dapat dikatakan efektif. Efektivitas model pembelajaran

tersebut dapat terlihat motivasi dan hasil yang diperoleh terus mengalami

perkembangan yang baik.

B. Saran

1) Kepada guru SMA Negeri 1 Bandar Sribawono hendaknya menggunakan berbagai

model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam

pembelajaran dan salah satunya adalah dengan model pembelajaran value

clarification technique.

2) Pihak sekolah hendaknya memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam proses

pembelajaran yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar.

3) Kepada siswa hendaknya bisa mengikuti proses pembeajaran dengan sebaik-
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baiknya dengan memperhatikan petunjuk dan arahan yang diberikan oleh guru

sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan diharapkan.


