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ABSTRAK

Pada era globalisasi saat ini metode pembelajaran telah banyak dikembangkan untuk
menunjang kegiatan pembelajaran. Seperti halnya dengan metode diskusi yang saat ini
dilaksanakan dengan digabungkan dengan model dan media sebagai pendukung. Guru dapat
memilih atau menciptakan metode apa yang sesuai dengan karakteristik anak agar lebih efektif
digunakan dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Permasalahan yang dibahas pada
penelitian ini yaitu 1) bagaiaman pembelajaran PKn di SD; 2) Bagaimana pelaksanaan metode
diskusi di SD; 3) bagaimana Perilaku akademik siswa selama diskusi; 4) bagaimana dampak
diskusi secara akademis; 5) bagaimana variasi diskusi yang dapat membentuk perilaku siswa.
Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) mengetahui pembelajaran PKn di SD; 2) mengetahui
pelaksanaan metode diskusi di SD; 3) mengetahui perilaku akademik selama diskusi; 4)
mengetahui dampak diskusi secara akademis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan lokasi SD Negeri 1
Tegalyoso Klaten. Teknik Penelitan yang digunakan yaitu 1) Observasi; 2) Wawancara; 3)
angket penilaian; 4) dokumentasi. Dan analisis data yang dilakukan yaitu 1) reduksi  data; 2)
penyajian data dan; 3) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Tegalyoso Klaten menemukan
temuan beberapa klasifikasi perilaku siswa saat berdiskusi diantaranya: siswa Pemalu, siswa
yang bekerja sama dengan baik, siswa berpartisipasi, siswa beinisiatif, siswa yang percaya diri,
siswa yang melakukan performasi serta siswa yang mengendalikan emosional dengan baik.
Sekolah dasar Negeri 1 Tegalyoso Klaten dapat disimpulkan telah melakukan diskusi yang
efektif bagi peserta didik. hal ini dapat dilihat dari perolehan skor yang terkelompok dalam
skala “baik”.

Dari hasil penelitian disarankan untuk guru dapat memilih dan mengembangkan metode
yang dapat membentuk perilaku siswa. dan bagi sekolah agar memberikan sarana dan prasarana
bagi guru dalam mengadakan penelitian mengenai metode pembelajaran.

Kata Kunci : Metode Diskusi, Pembelajaran PKn SD,  Perilaku Akademik
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ABSTRACT

Titik Sri Supanti,NIM 1715100060, An Analysis of Academic Attitude Behaviour at Fourth
Grade Students in Learning Civic Education Discussion at SD Negeri1 Tegalyoso  Klaten ,
Final Project, Advisor I: Ummu Hany Almasitoh, S.Psi., M.A,  Advisor II : Sri Suwartini, S.Pd,
M.Pd, Elementary School Teacher Education Program, Faculty of Education,Widya Dharma
State University .

The globalization modern era has many influences for education in Indonesia because
sophisticated technology, learning methodology, teaching media, and technique of teaching
which has a variety, tend to discussion method which collaborate with supporting model and
media. The teacher must choose the method which appropriate with characteristic of the
children so that more effective to use and can achieve learning objectives. The research
problem in this study were 1) how does Civic Education learning in elementary school; 2) how
does the implementation of the discussion method in elementary school; 3) how does the
behavior academic students during discussion; 4) how does the impact of discussion
academically; 5) how does the variation of discussion can be shaped students’ behavior. The
objectives of this study 1) to identify Civic Education learning in elementary school; 2) to
identify students behaviour during the discussion ; 3) to identify the impact of discussion
academically; 4) to identify discussion variation which can be shape the students’ behaviour.

The writer used descriptive qualitative method and conducted in Elementary School
District of SDN 1 Tegalyoso Klaten. The technique of research used 1) observation; 2)
interview; 3) questionnaire; 4) documentation. The data analyzed 1) data reduction; 2) data
performance; 3) generalized inferences.

The research findings indicated that good behaviour during discussion process and the
discussion was being held effective as well as provided the impact of the performance of the
students academically.

According to results of the study, the writer suggests that the teacher choose and
develop the method which can be shaping students’ behaviour and provide the facilities and
infrastructure for the teacher in conducting the research which relevance with learning method.

Key Words: The discussion method, civic education learning. Academic behaviour
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu usaha secara sadar yang dilakukan untuk

mengembangkan diri dan memperoleh suatu perubahan perilaku sebagai bekal

dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang RI

No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa

“tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab”.

Menurut Islamuddin (2012:3) pendidikan adalah usaha secara dewasa dari

orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan

yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dalam setiap

perbuatannya. UNESCO mengemukakan bahwa pendidikan di sokong oleh 4

pilar yang disebut dengan 4 pilar pendidikan yakni : (1) learning to know untuk

mengetahui banyak hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia.,

learning to do menekankan pada aktivitas kemampuan untuk melakukan atau

mengaktualisasikan dalam hidup dan kehidupannya apa yang sudah

diketahuinya., learning to be mengandung makna bahwa manusia tak pernah

berhenti belajar dan belajar agar menjadi seperti dirinya sendiri (jati diri).,
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dan learning to live together merupakan pilar pendidikan yang mengacu pada

pembinaan dan pembentukan kemampuan untuk menghidupi kehidupan

bersama dengan orang lain.

Sekolah sebagai salah satu sarana penyaluran pendidikan sangat berperan

dalam mewujudkan tujuan pendidikan. dalam pendidikan formal siswa dapat

menggali dan mengembangkan potensi diri yang diterapkan dalam kehidupan

bermasyarakat. Dalam kegiatan belajar disekolah, siswa mengalami proses

perubahan perilaku karena hasil pengalaman. Hal tersebut juga dinyatakan oleh

pakar pendidikan Morgan (2009:2) yang menyatakan bahwa “Belajar adalah

perubahan perilaku yang permanen sebagai hasil dari pengalaman”. Sehingga

luaran yang diarapkan dalam kegiatan belajar disekolah yaitu perubahan

perilaku berupa kebiasaan. Selain bertugas mencerdaskan bangsa, sekolah juga

memiliki tugas membentuk perilaku anak melalui pendidikan di sekolah.

Perilaku dalam pandangan behaviorisme adalah segala sesuatu yang

dilakukan dan dapat dilihat secara langsung. Ciri teori perilaku adalah

mengutamakan unsur-unsur dari bagian kecil, menekankan pada peranan

lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan

pentingnya latihan, mementingkan mekanisme belajar dan mementingkan

peranan kemampuan sehingga hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya

perilaku yag diinginkan. Dalam tingkah laku belajar terdapat kaitan yang erat

dengan reaksi-reaksi dan respon siswa terhadap suatu stimulus. Perilaku siswa

selama merespon kegiatan belajar mengajar disebut perilaku akademik. Dalam

hal ini, tujuan dari kegiatan belajar mengajar adalah pembentukan perilaku

akademik yang baik sehingga dapat membentuk kebiasaan yang baik pula.

Hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan
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Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu sarana pembentukan

perilaku akademik siswa dalam pembelajaran. PKn memiliki kaitan yang erat

dalam pembentukan perilaku siswa dalam kehidupan seharihari, dalam

pembelajaran PKn siswa mempelajari penerapan penerapan sikap menjadi

warga Negara yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Ruminiati

(2007:1.15)  menyatakan bahwa  pelajaran  PKn  merupakan  salah  satu

pelajaran  yang  berkaitan langsung  dengan  kehidupan  masyarakat  dan

cenderung  pada  pendidikan afektif. Sebagai  pendidikan  nilai  PKn akan

membantu  siswa  dalam  mengembangkan estetika dan estika.  Mata pelajaran

PKn  juga  dimaksudkan untuk membekali  peserta  didik  dengan  budi pekerti,

pengetahuan  dan  kemampuan dasar  berkenaan  dengan  hubungan  antara

warganegara  dengan  negara  serta pendidikan  pendahuluan  bela  negara  agar

menjadi  warganegara  yang  baik.

Saat ini, dalam penyampaian materi PKn, guru telah memiliki banyak

variasi metode pembelajaran yang dapat mengembangkan sikap dan pemikiran

siswa. Metode  merupakan  suatu  komponen yang  sangat  menentukan

terhadap  keberhasilan  atau  tidaknya  suatu  proses pengajaran (Sabri:2005).

Berdasarkan pengamatan lapangan diperoleh  bahwa metode yang sering

digunakan adalah diskusi kelompok karena diskusi metode yang relevan

digunakan dalam pembelajaran PKn yang dapat membentuk sikap pengelolan

emosional siswa. setiap siswa memiliki cara tersendiri dalam menentukan sikap

terhadap suatu permasalahan begitu pula dengan sikap dalam menghadapi

globalisasi dalam lingkungan sekitar. Diskusi sebagai suatu metode dapat

digunakan ssebagai sarana dalam membentuk perilaku siswa selama

pembelajaran. dalam diskusi siswa berkelompok dengan teman sekelas mereka

dan membicarakan serta memecahkan suatu permasalahan. Diskusi dapat



4

memicu siswa mengungkapan pendapatnya serta pemikirannya terhadap suatu

topik permasalahan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perilaku siswa dalam

diskusi dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu faktornya yaitu emosional

siswa. Siswa yang belum mampu megendalikan emosional dengan baik

cenderung belum dapat melaksanakan diskusi dengan baik. Pengukuran

perilaku siswa selama diskusi pembelajaran dapat diketahui secara langsung

dengan pengamatan peneliti. Selama proses diskusi, siswa cenderung belum

menunjukkan kerjasama kelompok dengan baik. Dalam diskusi kelompok

tersebut terlihat ketimpangan antara siswa yang benar-benar berfikir

menyelesaikan tugas kelompok dan siswa yang tidak hanya mencantumkan

namanya saja tanpa berkontribusi dalam diskusi. Namun disisi lain terdapat

beberapa kelompok yang sudah mampu berdiskusi dengan baik, terdapat

pembagian tugas yang jelas dalam diskusi sehingga tugas kelompok

diselesaikan dengan kontribusi anggota kelompok yang seimbang. Hal ini lah

yang menjadi landasan peneliti akan menganalisis mengenai perilaku akademik

siswa dalam diskusi kelompok. Dengan mengunakan metode diskusi kelompok

akan memicu para siswa untuk mengemukakan pendapatnya sebagai tanggapan

atas masalah-masalah yang diberikan oleh guru akan memancing kreativitas

berfikir siswa, sedangkan aktifitas siswa akan ditunjukkan melalui kegiatan

siswa yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian

berjudul “Analisis Perilaku Akademik Siswa Kelas IV dalam Diskusi

Kelompok Pada Pembelajaran PKn di SD Negeri 1 Tegalyoso Klaten”.
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B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan yaitu:

a. Bagaimana pembelajaran PKn di SD Negeri 1 Tegalyoso?

b. Bagaimana pelaksanaan diskusi pembelajaran PKn di SD Negeri 1

Tegalyoso?

c. Bagaimana perilaku akademik siswa dalam diskusi pembelajaran PKn?

d. Bagaimana variasi metode diskusi yang dapat membentuk perilaku siswa?

e. Bagaimanakan dampak akademis dari pelaksanaan diskusi pada

pembelajaran PKn?

C. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini membahas mengenai perilaku akademik siswa kelas IV

pada diskusi pembelajaran PKn di SD Negeri 1 Tegalyoso Klaten.

Bahwa Penelitian mengenai perilaku akademik dalam diskusi pembelajaran

PKn ini permasalahannya berbeda dan belum pernah terpecahkan selama

berbagai penelitian yang pernah dilakukan dilakukan pada penelitian

sebelumnya, maka disini peneliti penyajikan berbagai penelitian yang hampir

sama materinya bisa sebagai perbandingan yaitu penelitian dari Ni Ketut

Mirniati (2014) dengan Judul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui

Metode Diskusi Pada  Mata Pelajaran PKn Tentang Menghargai Dan

Menaati  Keputusan Bersama Kelas IV SDN Inpres

3 Tolai, sebagai Penenlitian Tindakan Kelas yang menggunakan siswa kelas

IV sebagai Subjek Penelitian, Hasil dari Penelitian menyimpulkan

Berdasarkan hasil observasi di kelas V SDN Inpres 3 Tolai terungkap  bahwa

metode  pembelajaran  yang  diterapkan  oleh  guru  dalam  bentuk  diskusi

dapat  meningkatkan  hasil  belajar  siswa.
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Penelitian dari Wahyu Mustaq im (2013) dengan Judul Pengaruh

Penerapan Pendidikan Karakter Di Sekolah Terhadap Perilaku Akademik

Siswa Kelas Xi Teknik Komputer Jaringan Di SMK Piri 1 Yogyakarta,

rancangan penelitian  expost facto dengan menggunakan metode penelitian

campuran (mixed methods), Subjek penelitian siswa kelas XI SMK Piri 1

Yogyakarta, hasil penelitian Penerapan Pendidikan karakter memiliki terhadap

perkembangan perilaku akademik siswa.

Penelitian selanjutnya yaitu Winda Nova Restya Selly (2013) yang

menggunakan Judul Study Komparasi Hasil Belajar Pendidikan

Kewarganegaraan  Antara Metode Konvensional Dengan  Metode Diskusi

Kelas Teknik Buzz Groups pada Siswa Kelas  VIII SMP N 2 Kalasan,

menggunakan rancangan penelitian Komparatif, Subjek yang digunakan

adalah Siswa Kelas VII SMP N 2 Kalasan, Hasil dari penelitian yaitu Hasil

belajar Pendidikan Kewarganegara an siswa lebih baik menggunakan metode

diskusi teknik Buzz Groups dari metode konvensional. Maka dari berbagai

penelitian ini bias untuk perbandingan.
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D. TUJUAN PENELITIAN

a. Mendeskripsikan pembelajaran PKn di SD Negeri 1 Tegalyoso

b. Mendeskripsikan pelaksanaan metode diskusi PKn di SD Negeri 1

Tegalyoso

c. Mendeskripsikan Perilaku Akademik siswa selama diskusi pembelajan

PKn

d. Menawarkan variasi metode diskusi yang dapat membentuk perilaku

siswa

e. Menjelaskan dampak akademis pelaksanaan diskusi pada
pembelajaran PKn

E. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu

pengetahuan mengenai pengelolaan perilaku akademik siswa sekolah

dasar serta membentuk kecerdasan output perilaku yang baik.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi siswa
Siswa dapat menambah pengetahuan mengenai perilaku diri

sendiri sehingga dapat lebih mengontrol perilaku saat pembelajaran.

selain itu siswa juga mengetahui etika akademik yang akan mereka

terapkan dalam kegiatan di sekolah
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b) Bagi Guru

Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman

guru dalam memotivasi anak untuk lebih berperilaku yang baik serta

menghargai orang lain. Guru juga dapat melakukan variasi-variasi

dalam diskusi sehingga mengembangkan perilaku akademik siswa.

c) Bagi Peneliti lain

Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian

lain atau mengembangkan penelitian mengenai perilaku akademik

anak dalam diskusi pembelajaran.
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BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pembelajaran PKn SD Di SD Negeri 1 Tegalyoso telah dilakukan sesuai

dengan Kompetensi Dasar dan Indikator yang telah ditetapkan dalam silabus

dan RPP. Kegiatan pembelajaran PKn juga telah mencai tujuan pembelajaran

yaitu membentuk perilaku dan pola pikir siswa dalam menanggapi dampak

globalisasi. Hal ini pun sesuai dengan tujuan utama Pendidikan

Kewarganegaraan yaitu membentuk warga Negara yang baik.

2. Hasil analisis terhadap perilaku akademik siswa selama diskusi pembelajaran

PKn menemukan temuan beberapa klasifikasi perilaku siswa saat berdiskusi

diantaranya: siswa Pemalu, siswa yang bekerja sama dengan baik, siswa

berpartisipasi, siswa beinisiatif, siswa yang percaya diri, siswa yang melakukan

performasi serta siswa yang mengendalikan emosional dengan baik.

Berdasarkan indicator tersebut, siswa SD Negeri 1 Tegalyoso termasuk kedalam

kelompok berperilaku baik dengan presentase tertinggi yaitu 75% berperilaku

baik pada Kelompok Mawar.

3. Metode diskusi yang telah diterapkan pada SD Negeri 1 Tegalyoso membawa

dampak positif dalam akademik siswa. selain hasil belajar siswa meningkat

dampak dari metode diskusi ini adalah membentuk keberanian siswa untuk

mengungkapkan ide, gagasan, serta pendapatnya mengenai
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suatu topic. Selain itu juga meningkatkan kreatifitas siswa dalam memecahkan

permasalahan yang dihadapi.

4. Agar pelaksanaan metode diskusi lebih efektif perlu dilakukan pengukuran

terhadap kefektifan diskusi peserta didik. pada pengukuran yang sudah

dilakukan terlihat bahwa diskusi yang dilakukan sudah efektif dan berdampak

baik pada peserta didik di SD Negeri 1 Tegalyoso . Untuk melaksanakan

metode diskusi dapat pula dilakukan beberapa variasi agar pelaksanaanya lebih

efektif dan dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif.

B. Saran

1. Bagi guru perlu menambah pengetahuan serta wawasan mengenai beberapa

metode atau model pembelajaran yang dapat membentuk

perilaku siswa.

2. Perlu memberikan sarana prasarana bagi guru untuk mengembangkan

pembelajaran.

3. Bagi praktisi pendidikan perlu menghimbau pengadaan penelitian yang

barkaitan dengan metode pembelajaran agar dapat mengembangkan metode

yang efektif diterapkan di sekolah dasar.

4. Metode diskusi dapat diterapkan dengan sederhana tanpa menggunakan media

dan dapat pula dikembangkan dengan menggunkan media ataupun

dikolaborasikan dengan model atau metode pmebelajaran lainnya.
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