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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang dilaksanakan di  

penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan 

pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah. 

Pendidikan karakter itu yang mengarah pada pengembangan 

perilaku anak, oleh karena itu pendidikan karakter sangat berkaitan dengan 

pendidikan moral seseorang karena karakter seseorang itu terbentuk dari 

moral yang dimilikinya atau yang ada pada dirinya sendiri. Sekolah 

merupakan lembaga pendidikan formal yang merupakan tempat dari 

pendidikan moral itu diajarkan, dengan pendidikan moral siswa dituntut 

agar mempunyai karakter di dalam dirinya dan dapat berkembang dengan 

baik. Penjelasan tersebut seperti   pendapat yang dikemukakan oleh 

Salahudin (2013: 45) bahwa pendidikan karakter adalah usaha sekolah 

yang dilakukan secara bersama oleh guru, pimpinan sekolah (dan seluruh 

warga sekolah) melalui semua kegiatan sekolah untuk membentuk akhlak, 

watak atau kepribadian siswa melalui berbagai kebaikan yang terdapat 

dalam ajaran agama. 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter 

merupakan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah yang bertujuan untuk 

membentuk watak, moral, karakter siswa seutuhnya agar berkembang ke 

arah yang lebih baik sesuai dengan  tujuan yang akan diharapkan. 
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Pendidikan karakter dilakukan di sekolah sebagai usaha pemerintah untuk 

menciptakan generasi penerus bangsa yang mempunyai kepribadian yang 

baik. 

 

2. Kerja Keras 

1) Pengertian Kerja Keras 

Kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dan memiliki kemauan keras dalam menyelesaikan 

tugas (pekerjaan) atau melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Sikap kerja keras tentunya diperlukan dalam proses 

pembelajaran, apabila siswa memiliki sikap ini akan memaksimalkan 

potensi yang dimiliki dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru. Mustari (2011: 44), berpendapat kerja keras adalah perilaku yang 

menunujukkan upaya sunguuh-sungguh dan menggunakan segala 

kemampuan dalam mengatasi hambatan guna menyelesaikan tugas 

(belajar atau pekerjaan) dengan sebaik-baiknya. Pendapat tersebut 

sama dengan pendapat dari Kesuma (2012: 17) kerja keras adalah 

istilah yang melingkupi suatu upaya yang terus dilakukan (tidak 

pernah menyerah) dalam menyelesikan pekerjaan yang menjadi 

tugasnya sampai tuntas. 

Penerapan sikap kerja keras dalam proses pembelajaran 

ditandai dengan adanya keseriusan dan kesungguhan siswa dalam 
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mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik dalam kegiatan 

penyampaian materi yang dilakukan oleh guru serta pada saat 

mengerjakan tugas yang diberikan guru. Siswa yang mempunyai sikap 

kerja keras dapat dijadikan motivasi dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga menjadi pengaruh yang positif terhadap pembelajaran dan 

dapat menunjang keberhasilan siswa dalam upaya meningkatkan 

prestasi belajarnya. Guru di dalam proses pembelajaran harus 

menggunakan metode yang menunjang kerja keras siswa dalam 

pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode diskusi. 

Metode diskusi dalam penerapannya, siswa melakukan 

kegiatan kerja kelompok untuk mendiskusikan suatu pokok yang 

dibicarakan. Siswa dalam kegiatan diskusi ini saling bertukar pikiran, 

saling membantu satu sama lain, dan saling menyamakan pendapat 

mengenai apa yang sedang dibicarakan. Pembelajaran menggunakan 

metode diskusi dapat menumbuhkan sikap kerja keras di dalam diri 

siswa, karena  di dalam kegiatan diskusi siswa dengan kelompoknya 

berusaha mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan sungguh-

sungguh. Kegiatan kerja kelompok ini dapat memberikan dampak 

yang baik bagi siswa, siswa menjadi lebih paham terhadap materi yang 

dipelajari karena siswa dalam kelompok tersebut saling bertukar 

pikiran mengenai tugas yang diberikan guru. 
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2) Indikator Kerja Keras 

Indikator karakter berfungsi sebagai kriteria untuk memberikan 

pertimbangan perilaku yang akan dinilai termasuk perilaku yang 

dimiliki siswa. Berikut tabel 2.1 merupakan indikator sikap kerja 

keras:   

Tabel 2.1 Indikator Kerja Kelas 

Nilai INDIKATOR 

Kelas 1 – 3 Kelas 4 – 6 

 Mengerjakan semua 

tugas kelas dengan 

sungguh-sungguh  

Mengerjakan tugas 

dengan teliti dan rapi 

Mencari informasi 

dari sumber di luar 

buku pelajaran 

Mencari informasi 

dari sumber-sumber 

luar sekolah 

Menyelesaikan PR 

pada waktunya 

Mengerjakan tugas-

tugas dari guru pada 

waktunya 

Menggunakan 

sebagian besar waktu 

dikelas untuk belajar 

Fokus pada tugas-

tugas yang diberikan 

guru dikelas 

Mencatat dengan 

sungguh-sungguh 

sesuatu yang 

ditugaskan guru 

Mencatat dengan 

sungguh-sungguh 

sesuatu yang dibaca, 

diamati, dan didengar 

untuk kegiatan kelas 

           

 Menurut Kemendiknas (2011: 25) 

  

Tabel indikator kerja keras tersebut, indikator kelas 4-6 akan 

dijadikan acuan yang akan dipakai pada lembar angket kerja keras 
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untuk mengukur sikap kerja keras siswa pada saat mengikuti 

pembelajaran. Indikator dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang 

berkaitan dengan respon sikap kerja keras siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 

3. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan usaha secara sadar yang dilakukan 

seseorang dengan tujuan untuk mengalami suatu perubahan ke arah 

yang lebih baik. Perubahan itu terjadi karena proses interaksi 

seseorang dengan lingkungannya baik lingkungan keluarga, sekolah 

maupun masyarakat. Proses interaksi yang akan dilakukan dapat 

memberikan manfaat berupa pengalaman, ilmu pengetahuan, 

ketrampilan, minat, watak, serta penyesuaian diri.  Slameto (2010: 2) 

mengemukakan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dalam lingkungannya. Pendapat tersebut sama dengan 

pendapat dari Purwanto (2011: 85) belajar adalah proses untuk 

membuat perubahan dalam tingkah laku, proses perubahan itu dapat 

mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada 

kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang buruk.  

Penjelasan tersebut juga sama dengan pendapat dari Sagala 

(2011: 37) belajar itu membawa perubahan tingkah laku karena 

pengalaman dan latihan, perubahan itu pada pokoknya didapatkannya 
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kecakapan baru, dan perubahan itu terjadi karena usaha yang 

disengaja. Hakikatnya  agar seseorang dapat memperoleh suatu 

perubahan yang diinginkan dalam suatu proses belajar perlu adanya 

suatu metode pembelajaran yang sesuai supaya dapat menjembatani 

perubahan tersebut supaya dapat dicapai dengan baik. 

Metode diskusi merupakan metode yang dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa, metode diskusi ini menuntut siswa untuk terlibat 

aktif di dalam pembelajaran. Penerapannya siswa dalam pembelajaran 

melakukan interaksi dengan siswa maupun guru untuk membahas 

suatu pokok materi yang akan dibahas, ketika siswa mempelajari suatu 

materi dengan cara berinteraksi dengan siswa lain maupun guru serta 

bertukar pendapat dan saling mengemukakan pendapatnya maka 

materi yang dipelajari akan mudah dipahami oleh siswa itu sendiri dan 

akan berdampak baik untuk memperoleh prestasi belajar yang baik 

bagi siswa. 

b. Tujuan belajar 

Tujuan belajar merupakan suatu deskripsi mengenai perubahan 

tingkah laku siswa setelah dilakukannya proses pembelajaran. Tujuan 

belajar yang dikemukakan oleh Sardiman (2011: 26) yaitu: 

1) Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. 

Pemilikan pengetahuan dan kemampuan berpikir sebagai yang 

tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain tidak dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir tanpa bahan 

pengetahuan, sebaliknya kemampuan berpikir akan 

memperkaya pengetahuan. 

 

2) Penanaman konsep dan ketrampilan 
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Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga 

memerlukan suatu ketrampilan. Jadi soal ketrampilan yang 

bersifat jasmani ataupun rohani. 

 

3) Pembentukan sikap 

Menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak 

didik, guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam 

pendekatannya. Untuk ini dibutuhkan kecakapan dalam 

mengarahkan motivasi dan berpikir dengan tidak lupa 

menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai contoh atau 

model. 

4. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar siswa erat kaitannya dengan proses 

pembelajaran yang sudah dilakukan guru di dalam kelas. Prestasi 

belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa dalam proses 

pembelajaran. Prestasi didapatkan oleh siswa setelah guru memberikan 

materi, menurut Hamdani (2011: 137) prestasi adalah hasil suatu 

kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual 

maupun kelompok. Ahmadi dan Supriyono (2013: 138) menjelaskan 

bahwa prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil 

interaksi berbagai faktor yang mempengaruhiya baik dalam diri (faktor 

internal) maupun faktor dari luar (faktor eksternal) si individu.  

 Prestasi belajar merupakan hasil pencapaian atau bukti 

keberhasilan dari suatu kegiatan yang diperoleh oleh siswa melalui 

usaha dalam proses pembelajaran. Prestasi belajar yang diperoleh 

siswa sesuai dengan tingkat keberhasilan dalam mempelajari materi 

pelajaran dan dinyatakan dalam bentuk nilai. Prestasi belajar siswa 

dapat diketahui setelah diadakan evaluasi pembelajaran oleh guru 

tentang materi yang sudah disampaikan dan dipelajari. Hasil dari 
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evaluasi dapat memperlihatkan tinggi rendahnya prestasi yang telah 

dicapai oleh siswa dan dapat dijadikan acuan guru bahwa materi yang 

sudah dipelajari oleh siswa dapat diterima dengan baik atau tidak. Hal 

tersebut bisa dijadikan koreksi diri bagi guru mengenai pembelajaran 

yang dilakukan. 

b. Fungsi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar mempunyai beberapa fungsi yang dikemukakan 

oleh Arifin (2013: 12) sebagai berikut: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang dikuasai siswa. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang hasrat ingin tahu siswa. Para 

ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi 

keingintahuan (couriousity) dan merupakan kebutuhan umum 

manusia. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan, yaitu prestasi belajar dapat dijadikan pendorong 

bagi siswa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan berperan sebagai umpan balik (feed back) dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu 

institusi pendidikan. Asumsinya adalah kurikulum yang 

digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan anak 

didik. Indikator ektern dalam arti bahwa tinggi rendahnya 

prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat kesuksesan 

peserta didik di masyarakat. Asumsinya adalah kurikulum ynag 

digunakan relevan pula dengan kebutuhan masyarakat. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) siswa. Dalam proses pembelajaran, peserta didik 

menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, karena peserta 

didiklah yang diharapkan dapat menyerap seluruh materi 

pelajaran. 
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5. Ilmu Pengetahuan Sosial 

a. Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan di tingkat Sekolah Dasar. Susanto (2014: 6) 

mengemukakan bahwa IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu sosial dan humaniora, yaitu: sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial 

dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan 

satu pendekatan interdisipliner dari aspek cabang ilmu sosial di atas. 

Pendapat tersebut sesuai juga dengan pendapat dari Trianto (2010: 

171) ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hukum, dan budaya. 

Penjelasan pengertian menurut para ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwa IPS SD merupakan disiplin ilmu yang merupakan 

perpaduan dari ilmu sosial seperti sejarah, geografi, dan ekonomi yang 

diajarkan sebagai mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, 

fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 

Pembelajaran  IPS itu sendiri biasanya membahas tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat dengan lingkungannya 

dan permasalahan sosial yang timbul didalamnya. 

 Pembelajaran IPS di SD itu dilakukan untuk mengajarkan 

pengetahuan dasar ilmu sosial dan memiliki sikap kepekaan terhadap 
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masalah yang ada dilingkunganya, oleh karena itu guru biasanya 

mengajar mata pelajaran IPS dengan menggunakan contoh kehidupan 

sekitar supaya siswa cepat paham.  

b. Materi IPS 

Berdasarkan KTSP materi yang akan dilaksanakan dalam 

penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada tabel 2.2 yaitu: 

Tabel 2.2 SK dan KD Kelas IV 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

2. mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi dan kemjuan 

teknologi di lingkungan kapubaten/ 

kota dan provinsi 

 2.3 mengenal teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya 

 

 

Materi perkembangan teknologi menurut Pujiati, Retno Heny 

(2008: 163) dapat diuraikan sebagai berikut: 

1.  Pengertian Teknologi 

Istilah teknologi tentu tidak asing bagi siswa. Teknologi 

merupakan ilmu yang menggali berbagai ilmu terapan. Teknologi juga 

sering dipakai untuk menyebut berbagai jenis peralatan yang 

mempermudah hidup. Jadi teknologi dapat beruwujud ilmu dapat pula 

berupa peralatan. Teknologi diciptakan untuk mempermudah manusia 

melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Pekerjaan yang dulunya 

membutuhkan tenaga yang besar, dengan adanya teknologi yang 

semakin canggih bisa dilakukan dengan tenaga kecil. Pekerjaan yang 
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dulunya membutuhkan waktu lama, dengan adanya teknologi hanya 

membutuhkan waktu yang sangat singkat. 

Teknologi banyak sekali jenisnya menurut Pujiati (2008:163). 

Di antaranya sebagai berikut: 

a. Teknologi peralatan rumah tangga 

Teknologi peralatan rumah tangga contohnya lampu, jam 

dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor gas, kipas 

angin, pemotong rumput dan lain sebagainya. 

b. Teknologi produksi 

Teknologi produksi contohnya mesin traktor, mesin 

pemintal benang, mesin penggiling padi, mesin pemotong kayu dan 

lain sebagainya. 

c.  Teknologi transportasi 

Teknologi transportasi contohnya adalah sepeda motor, 

kereta api, mobil, kapal laut dan pesawat terbang. 

d. Teknologi komunikasi 

Teknologi komunikasi contohnya adalah radio, televisi, 

telepon dan internet. 

 

6. Metode Diskusi 

a. Pengertian metode diskusi 

Metode diskusi menurut Suryosubroto (2009:167) yaitu suatu 

kegiatan pembelajaran ketika guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan 

pendapat, membuat kesimpulan pemecahan suatu masalah. Pendapat 
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tersebut sama dengan pendapat dari Sagala (2011: 208) metode diskusi 

adalah percakapan ilmiah berisikan pertukaran pendapat yang 

didapatkan dari pertanyaan problematis dan pemunculan ide-ide yang 

dilakukan oleh beberapa siswa dalam kelompok untuk memecahkan 

suatu masalah. Hamdani (2011: 159) mengemukakan bahwa metode 

diskusi merupakan interaksi antar siswa atau interaksi siswa dengan 

guru, untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali, atau 

memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Metode diskusi juga 

diartikan sebagai metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada 

suatu permasalahan dan saling bertukar pendapat untuk mencari 

solusinya secara bersama-sama 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa metode diskusi adalah suatu prosedur kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk saling bertukar pendapat 

dan bersama-sama mencari pemecahan masalah. Pelaksanaan diskusi 

dapat melatih siswa untuk aktif dalam menyalurkan kamampuannya 

masing-masing untuk memecahkan masalah dan menyampaikan 

pendapat mengenai pokok yang sedang dibicarakan. 

b. Langkah-langkah Metode Diskusi 

Agar pelaksanaan diskusi berhasil dengan efektif, secara umum 

langkah-langkah diskusi dibagi menjadi tiga langkah (Majid, 

2013:203), yaitu: 

1. Langkah Persiapan 

Upaya Meningkatkan Kerja..., Gentry Dhena Lintyasari, FKIP, UMP, 2016



 

 

21 

Diskusi memerlukan persiapan yang baik agar tujuan diskusi 

dapat berjalan baik serta dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

ditentukan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan 

diskusi di antaranya: 

a. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang 

bersifat umum maupun tujuan khusus. 

b. Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksankan sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai 

c. Menetapkan masalah 

d. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala 

fasilitasnya yang diperlukan dalam pelaksanaan diskusi. 

2. Pelaksanaan Diskusi 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan 

diskusi adalah sebagai berikut: 

a. Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat 

memengaruhi kelancaran diskusi. 

b. Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, 

misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-

aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan 

dilaksanakan. 

c. Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah 

ditetapkan. Pelaksanaan diskusi hendaklah memperhatikan 
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suasana atau iklim belajar yang menyenangkan, misalnya tidak 

tegang, tidak saling menyudutkan, dan lain sebagainya. 

d. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta 

diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. 

e. Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang 

sedang dibahas. 

f. Hal ini sangat penting karena tanpa pengendalian biasanya arah 

pembahasan menjadi melebar dan tidak fokus. 

 

 

3. Menutup diskusi 

Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan 

diskusi hendaklah dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai 

dengan hasil diskusi. 

b. Me-review jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari 

seluruh peeserta sebagai umpan balik untuk perbaikan 

selanjutnya. 

c. Kelebihan dan Kelemahan Metode Diskusi 

Metode diskusi memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan 

(Majid, 2013:204) antara lain: 

1. Kelebihan Metode Diskusi 

a. Metode diskusi dapat merancang siswa untuk lebih kreatif, 

khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide. 
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b. Melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam 

mengatasi setiap permasalahan. 

c. Melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau 

gagasan secara verbal. Di samping itu, diskusi juga bisa 

melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. 

2. Kelemahan Metode Diskusi 

a. Sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 

3 orang siswa yang memiliki ketrampilan berbicara. 

b. Kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga 

kesimpulan menjadi kabur. 

c. Memerlukan waktu yang cukup panjang, dan kadang-kadang 

tidak sesuai dengan yang direncanakan. 

d. Diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat 

emosional yang tidak terkontrol. Akibatnya, kadang-kadang 

ada pihak yang merasa tersinggung sehingga dapat 

mengganggu iklim pembelajaran.  

Kekurangan yang ada pada metode diskusi ini dapat di atasi 

dengan cara guru harus memberi pengarahan yang jelas kepada 

siswa sebelum pelaksanaan diskusi dan harus adanya persiapan 

yang baik. Pada saat berlangsungnya diskusi guru harus 

membimbing siswa dengan sebaik mungkin, mengarahkan siswa 

dalam diskusi supaya pembahasan tidak melebar dan tidak 

memakan waktu yang cukup lama.  

 

 

Upaya Meningkatkan Kerja..., Gentry Dhena Lintyasari, FKIP, UMP, 2016



 

 

24 

B. Penelitian yang relevan 

Penelitian oleh Sar Intan, Suyuti Suyuti, dan Charles Kapile (2016) 

tentang Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS dengan 

Menggunakan Metode Diskusi di kelas IV SD Inpres Watunonju. 

Permasalahan utama yang mendasar pada penelitian ini adalah rendahnya hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV SD Inpres Watunonju. Tujuan 

penelitian untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di 

kelas IV SD Inpres Watunonju melalui penerapan metode diskusi. Rancangan 

penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus 

terdiri dari 4 tahap yaitu (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Observasi, (4) 

Refleksi. Pengumpulan data melalui teknik pemberian tes, wawancara, 

observasi, dan pencatatan lapangan. Analisis data dilakukan melalui reduksi, 

penyajian dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

IV SD Inpres Watunonju yang berjumlah 20 orang siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan data awal siswa yang kategori tuntas 4 orang atau presentase 

ketuntasan klasikal 20%. Pada siklus I banyak yang tuntas 10 orang dengan 

presentase ketuntasan klasikal 50%, sedangkan siklus II banyaknya siswa 

yang tuntas 19 orang, presentase ketuntasan klasikal 95%. Hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu penerapan 

metode diskusi dalam proses pembelajaran, dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS dikelas SD Inpres Watunonju. Hal ini dapat 

ditunjukan dari perolehan peningkatan secara klasikal siklus I dan siklus II.  

Upaya Meningkatkan Kerja..., Gentry Dhena Lintyasari, FKIP, UMP, 2016



 

 

25 

Penelitian oleh Wahida, Lestari, M.P Alybasyah, dan Minarni Rama 

Jura (2013) tentang Penerapan Metode Diskusi Kelompok untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA kelas IV SDN 4 

Kombo. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IV pada mata pelajaran IPA materi gerak benda melalui penerapan metode 

diskusi di SDN 4 Kombo. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas IV SDN 4 Kombo dengan jumlah siswa 20 orang. 12 orang siswa 

laki-laki dan 8 orang siswa perempuan. Hasil tindakan siklus I memperoleh 

nilai rata-rata perolehan siswa adalah 58 serta ketuntasan belajar klasikal 

siswa 50%, hasil observasi kegiatan guru 60% dan hasil observasi kegiatan 

siswa 60%, sedangkan pada siklus II  nilai rata-rata siswa 82,5 dengan 

ketuntasan belajar klasikal siswa 90%, hasil kegiatan observasi guru 90%, 

hasil kegiatan observasi siswa 90%. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penerapan metode diskusi kelompok pada mata pelajaran IPA dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SDN 4 Kombo Kecamatan 

Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan suatu rancangan yang digunakan dalam 

melakukan suatu tindakan terhadap suatu permasalahan yang diperoleh. 

Kerangka berpikir didalamnya terdapat gambaran tentang data yang diperoleh  

dari kondisi awal berupa permasalahan yang timbul, tindakan untuk mengatasi 

permasalahan dan kondisi akhir atau hasil yang didapat atau yang diharapkan 

sesudah dilakukan tindakan. Pada penelitian ini, ditemukan permasalahan 
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yaitu rendahnya prestasi belajar siswa dan sikap kerja keras siswa dalam 

pembelajaran. Berikut merupakan skema kerangka berfikir yang dapat 

gambarkan dari penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang 

menunjukkan bahwa kondisi awal yang terdapat di kelas IV SD Negeri 1 

Makam yaitu materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi prestasi belajar siswa masih rendah dibuktikan dengan adanya 
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kerja keras siswa dalam pembelajaran juga masih rendah. Siswa kurang 

bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran dan kurang teliti dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan guru.  

Adanya permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa prestasi belajar 

dan sikap kerja keras di dalam pembelajaran perlu ditingkatkan, maka perlu 

dilakukan adanya tindakan dengan menerapkan metode pembelajaran yaitu 

metode diskusi. Pada penelitian ini akan dilakukan 2 siklus tindakan di mana 

setiap siklusnya terdiri dari 2 pertemuan, dalam setiap tindakan  menggunakan 

metode diskusi dalam proses pembelajarannya. Kondisi akhir atau hasil dari 

penelitian ini diharapkan dengan menggunakan metode diskusi dalam proses 

pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar dan sikap kerja keras siswa. 

Metode diskusi akan memacu siswa untuk menjadi lebih aktif di dalam 

pembelajaran yang dilakukan. Kegiatan kerja kelompok yang dilakukan siswa 

untuk membahas pokok yang dibicarakan dengan adanya bimbingan dari guru 

untuk memimpin jalannya diskusi.  .  

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis tindakan dalam 

penelitian tindakan kelas ini dapat dirumuskan:  

1. Melalui metode diskusi maka kerja keras siswa mata pelajaran IPS pada 

materi perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi siswa kelas 

IV SD Negeri 1 Makam tahun pelajaran 2015/2016 dapat meningkat. 

2. Melalui metode diskusi maka prestasi belajar siswa mata pelajaran  IPS 

pada materi perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Makam tahun pelajaran 2015/2016 dapat meningkat. 
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