
 

 

ABSTRAK 

FARAH DILA FATMAWATI: Tanggapan Siswa Terhadap Penerapan Model Pembelajaran 

VCT (Value Clarification Tehnique) Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Hubungannya dengan 

Akhlak Siswa Sehari-hari (Penelitian Pada Siswa Kelas VII di MTs Assyafiiyah) 

 Penelitian ini berawal dari fenomena yang terjadi di kelas VII MTs Assyafiiyah, bahwa 

proses pembelajaran akidah akhlak yang dilakukan oleh guru tidak monoton, karena guru telah 

menerapkan model pembelajaran salah satunya adalah VCT (Value Clarification Tehnique). 

Model pembelajaran VCT diasumsikan dapat membangun nilai yang menurut anggapan siswa 

baik yang pada gilirannya nilai tersebut akan mewarnai akhlaknya di kehidupan sehari-hari.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) realitas tanggapan siswa kelas VII MTs 

Assyafiiyah terhadap penerapan model pembelajaran VCT (Value Clarification Tehnique), 2) 

realitas akhlak siswa kelas VII MTs Assyafiiyah sehari hari, 3) realitas tanggapan siswa kelas 

VII MTs Assyafiiyah terhadap penerapan model pembelajaran VCT (Value Clarification 

Tehnique) pada mata peajaran akidah akhlak hubunganya dengan akhlak mereka sehari-hari.  

 Penelitian ini bertolak dari asumsi teoritik yang menyatakan bahwa akhlak dipengaruhi 

oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akhlak adalah tanggapan siswa, 

yaitu kesan yang diperoleh siswa setelah ia melakukan pengamatan selama proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran VCT (Value Clarification Tehnique), kesan tersebut akan 

memancing kekuatan kehendak yang akan menggerakan tingkah laku siswa. 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Sedangkan 

pengumpulan data teoritiknya berdasarkan pada studi kepustakaan dan empiriknya melalui 

observasi, wawancara, dan penyebaran angket. Penyebaran angket menggunakan sampel siswa 

berjumlah 41 orang. Analisis dari kuantitatifnya menggunakan pendekatan statistic. 

 Hasil penelitian realitas tanggapan siswa terhadap model pembelajaran VCT secara 

keseluruhan termasuk kategori tinggi. Hal ini berdasarkan rata-rata jawaban mereka pada 15 item 

angket yang diajukan diperoleh 4,5. Hasil penelitian realitas akhlak siswa secara keseluruhan 

juga termasuk kategori tinggi, Hal ini berdasarkan rata-rata jawaban mereka pada 15 item angket 

yang diajukan diperoleh 4,4. Adapun Realitas hubungan antara tanggapan siswa terhadap model 

pembelajaran VCT (Value Clarification tehnique) pada mata pelajaran akidah akhlak dengan 

akhlak siswa sehari-hari didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,84 dengan kulaifikasi 

tinggi karena berada pada interval 0,70 – 0,90.  

 

 

 
 


