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ABSTRAK 

 

Septiani, Binti. 2020. Upaya Guru Meningkatkan Sikap Sosial Siswa melalui Metode Diskusi 

pada Mata Pelajaran IPS untuk Siswa Kelas VIII SMP Negeri1 Balong Poorogo.Skripsi. 

Jurusan Tadris Ilmu Pegetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. M. Syafiq Humaisi, M.Pd. 

Kata Kunci : Sikap Sosial, Metode Diskusi 

 Dalam proses belajar mengajar di sekolah tidak terlepas dari adanya proses interaksi 

sosial yang merupakan syarat utama terjadinya kegiatan sosial dilingkungan sekolah. Kegiatan 

belajar mengajar yang berkaitan dengan interaksi sosial salah satunya yaitu berdiskusi. Sikap 

sosial merupakan suatu tindakan seseorang untuk hidup dalam masyarakatnya seperti saling 

berinteraksi, saling membantu, saling menghargai, dan sebagainya. Sikap sosial perlu 

dikembangkan karena dapat menciptakan suasana hidup yang damai, rukun, nyaman, dan 

tentram. Sikap sosial merupakan tidakan yang dapat mengatasi berbagai masalah ada dalam 

masyarakat dengan berfikir secara bersama-sama. Pada saat membahas pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial metode diskusi sebagai penunjang berjalannya interaksi sosial dengan 

menunjukkan sikap sosial yang dimiliki masing-masing siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya meningkatkan sikap sosial siswa melalui 

metode diskusi. Indikator sikap sosial disini meliputi: sikap jujur, sikap sopan santun, dan sikap 

kerjasama. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif.Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis studi kasus dengan menggunakan subjek   

penelitian kepala sekolah, guru, siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  

penelitian ini adalah: observasi partisipatif, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Teknik  

analisis dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data,  

penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Uji keabsahan data yang digunakan adalah 

validitas, reliabilitas, dan kredibilitas data. 

Ditemukan di SMP Negeri 1 Balong sesuai dengan hasil pengamatan dan wawancara 

peneliti, siswa kelas VIII F dalam kondisi pembelajaran, tampak bahwa sikap sosial siswa 

dikatagorikan kurang baik. Seperti yang peneliti temukan bahwa siswa tidak mencerminkan 

sikap jujur, sopan santun, dan kurangnya kerjasama. Sebagai contoh yang pertama, 

penyimpangan sikap jujur ditandai adanya ketika guru memberikan soal-soal ulangan atau tugas 

kemudian dikerjakan secara individu, hasilnya ada beberapa anak memiliki kemampuan kognitif 

yang kurang baik dan sebaliknya. Kecenderungan anak yang kognitifnya rendah melakukan 

tindakan yang kurang jujur karena lebih cenderung menggantungkan kepada siswa yang lebih 

pintar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan-

perbuatan yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sikap sosial sangat 

dibutuhkan untuk menjalin hubungan dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sikap 

sosial merupakan suatu tindakan seseorang untuk hidup dalam masyarakatnya seperti saling 

berinteraksi, saling membantu, saling menghargai, dan sebagainya. Sikap sosial perlu 

dikembangkan karena dapat menciptakan suasana hidup yang damai, rukun, nyaman, dan 

tentram. Sikap sosial merupakan tidakan yang dapat mengatasi berbagai masalah ada dalam 

masyarakat dengan berfikir secara bersama-sama.  

Sikap sosial dalam kenyataanya yang tercerminkan pada siswa dipengaruhi oleh 

lingkungan sosialnya lingkungan tersebut berupa keluarga, sekolah dan masyarakat. Jika 

perkembangan anak difasilitasi secara baik dan benar maka siswa mencapai perkembangan 

sikap sosial yang baik.
1
 Apabila lingkungan sosial memfasilitasi siswa dengan dampak 

negatif maka sikap sikap sosial siswa akan dicerminkan perilaku yang buruk atau 

menyimpang. Oleh karena itu pengembangan sikap sosial siswa disekolah sangat penting 

dilakukan untuk perkembangan sikap sosial yang baik. Menurut kurikulum 2013 aspek 

sosial dibagi beberapa sikap yaitu: jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli dan 

percaya diri.
2
  

Seperti halnya dilingkungan sekolah dapat mempegaruhi sikap dan perilaku siswa itu 

sendiri yang berdampak terhadap kelangsungan pembelajaran dikelas, bisa juga didalam 

sekolah, ataupun diluar sekolah.  

                                                             
1
  Danim Sudarwan,  Perilaku Manusia (Jakarta: Perpusnas, 2004),  97. 

 



 
 

 
 

Di SMP Negeri 1 Balong sesuai dengan hasil pengamatan peneliti, siswa kelas VIII F 

dalam kondisi pembelajaran, tampak bahwa sikap sosial siswa dikatagorikan kurang baik. 

Seperti yang peneliti temukan bahwa siswa tidak mencerminkan sikap jujur, sopan santun, 

dan kurangnya kerjasama.  

Sebagai contoh yang pertama, penyimpangan sikap jujur ditandai adanya ketika guru 

memberikan soal-soal ulangan atau tugas kemudian dikerjakan secara individu, hasilnya ada 

beberapa anak memiliki kemampuan kognitif yang kurang baik dan sebaliknya. 

Kecenderungan anak yang kognitifnya rendah melakukan tindakan yang kurang jujur karena 

lebih cenderung menggantungkan kepada siswa yang lebih pintar. 

Kedua, Peneliti menemukan penyimpangan sikap sopan santun. Ditandai adanya 

siswa yang masih menggunakan bahasa yang kurang sopan kepada guru maupun teman 

sebayanya. Ketiga, peniliti menemukan penyimpangan sikap kerjasama. Ditandai masih 

adanya siswa yang tidak selesai mengerjakan tugas tepat pada waktunya. 

Dari hasil observasi penelitian diatas peneliti menemukan pada salah satu guru mata 

pelajaran IPS kelas VIII F untuk mengatasi permasalahan tersebut menggunakan metode 

diskusi. Anak dalam perkembangannya dipengaruhi oleh orang tua atau wali (pendidikan 

informal), guru-guru (pendidikan formal), dan masyarakat (pendidikan nonformal). 

Keberhasilan pendidikan di sekolah bukan hanya ditentukan oleh usaha murid secara 

individual atau berkat interaksi murid dan guru dalam proses belajar mengajar, melainkan 

juga oleh interaksi anak atau siswa dengan lingkungan sosialnya dalam berbagai situasi yang 

dihadapi di dalam maupun di luar sekolah. Diskusi kelas merupakan interaksi antara siswa 

dan siswa atau siwa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau 

memperdebatkan permasalahan tertentu. Tetapi yang perlu dipahami, bahwa diskusi 

merupakan titik sentral dalam semua aspek pembelajaran, maka diskusi kelas merupakan 

pendekatan yang berbeda dalam suatu pembelajaran. Atas alasan demikian diskusi kelas 

merupakan salah bagian penting dalam suatu proses pembelajaran. Dengan kata lain, 



 
 

 
 

interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa dalam proses pembelajaran sangat 

ditentukan oleh bagaimana proses diskusi kelas dapat dioptimalisasikan.
3
Dengan diskusi 

kelas ini guru dapat mengubah beberapa pola komunikasi yang tidak bermanfaat menjadi 

bermanfaat atau berkualitas dengan sesuai pembahasan di kelas merupakan ciri kebanyakan 

kelas pada saat ini. 

Pembahasan mengenai sikap sosial pada khususnya tidak bisa dilepaskan kaitannya 

dengan mata pelajaraan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Ilmu Pengetahuan Sosial dalam 

pendidikan merupakan suatu konsep yang mengembangkan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan sosial dalam rangka membentuk dan mengembangkan pribadi warga negara 

yang baik, juga telah menjadi bagian dari wacana kurikulum dan sistem pendidikan di 

Indonesia, dan merupakan program pendidikan sosial pada jalur pendidikan sekolah. Pada 

dasarnya tujuan dari pendidikan IPS secara umum adalah untuk mendidik dan memberi 

bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, 

minat, kemampuan dan lingkungannya, serta berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Nursid Gunawan menyatakan bahwa “tujuan pendidikan 

IPS adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki 

pengetahuan, dan kepedulian sosial”. Secara rinci Hamalik Gunawan, merumuskan tujuan 

pendidikan IPS adalah berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu: (1) pengetahuan dan 

pemahaman, (2) sikap hidup belajar, (3) nilai-nilai sosial dan sikap, (4) keterampilan. Bila 

ditinjau dari ruang lingkup, objek dan tujuannya maka dapat dikatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) adalah suatu mata pelajaran yang mempelajari, menelaah dan 

menganalisis gejala dan masalah sosial dalam masyarakat ditinjau dari berbagai aspek 

kehidupan secara terpadu.
4
 

                                                             
3
Trianto, Medesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 

121-122. 
4
Edy Suharman, “Peran Guru IPS sebagai Pendidik dan Pengajar dalam Meningkatkan Sikap Sosial dan 

Tanggung Jawab Sosial Siswa SMP,”Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS, 1 (Maret, 2017), 3. 



 
 

 
 

Jika ditinjau lebih mendalam lagi, maka nampak bahwa yang dibicarakan dalam IPS 

itu tak lain adalah hubungan antara manusia yang mencakup hubungan individu dengan 

kelompok, kelompok dengan kelompok, serta kelompok dengan alam lingkungannya.
5
 

Terjalinnya hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam berinteraksi merupakan salah 

satu hal yang dapat menunjang sikap sosial siswa dalam berperilaku. Permendikbud No.21 

tahun 2016 tentang Standar Isi mendefinisikan sikap sosial sebagai suatu sikap yang 

menunjukan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan Negara.
6
 

 Apapun pendapat orang tentang suatu sikap tertentu, yaitu sikap yang baik dan 

diharapkan oleh masyarakat untuk dimiliki para siswa dan para tamatan sekolah, diharapkan 

dapat terbentuk dan tertanam melalui pendidikan sekolah. Sikap dianggap hasil belajar yang 

sangat penting. Dengan menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu melalui pengetahuan, 

pengertian, dan keterampilan diharapkan setahap demi setahap dapat ditanamkan juga sikap-

sikap tertentu, yang akan sangat berguna bagi para siwa.  

Dengan belajar mengajar melalui metode diskusi, maka diharapkan siswa dapat 

berinterasksi sosial dengan teman sebaya atau gurunya dengan baik dan berantusias 

megikuti kegiatan pelajaran dengan saksama. Selain itu dapat meningkatkan sikap sosial 

pada siswa saat melaksanakan kegiatan diskusi diharapkan siswa dapat menumbuhkan sikap 

menghargai, disiplin, santun, cinta damai, toleransi dan lain-lain. 

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kegiatan pengamatan dan 

memahami perilaku siswa atau kelompok siswa dalam stuasi saat pembelajaran kegiatan 

diskusi berlangsung. Agar mengetahui tanggapan siswa-siswi saat berdiskusi di kelas yang 

dilihat dari segi cara berinteraksi dengan baik, dan menyikapi lawan diskusidengan baik. 

Maka dari itu peneliti langsung melakukan pengamatan di kelas VIII F. Tempat penelitian 

                                                             
5
Abdul Kadir, Dasar-Dasar Pendidikan  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 157. 

6
Permendikbud Nomor 21 Tahun  2016 tentang Stadar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. 



 
 

 
 

ini dilakukan di SMP Negeri 1 Balong Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih tempat ini 

karena dilihat dari gurunya yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan sangat mendukung 

untuk dijadikan tempat penelitian yang nantinya diharapkan akan mempermudah langkah  

peneliti  baik  saat  mencari  data  dan  mengumpulkan  data.  

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan upaya 

penelitian melalui permasalahan yang dihadapi siswa dengan judul “Upaya Guru 

Meningkatkan Sikap Sosial Siswa melalui Metode Diskusi pada Mata Pelajaran IPS 

untuk Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 1 Balong Ponorogo”. 

B. Fokus Penelitian 

Dengan adanya keterbatasan alat, waktu, biaya, tempat, dan tenaga dalam penelitian 

ini, maka peneliti hanya membatasi penelitian ini mengenai masalah meningkatkan sikap 

sosial siswa melalui metode diskusi pada mata pelajaran IPS kelas VIII F SMP Negeri 1 

Balong Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat penulis 

rumuskan pertanyaan-pertanyaan peneliti diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan sikap jujur siswa melalui metode diskusi 

pada mata pelajaran IPS kelas VIII F SMP Negeri 1 Balong Ponorogo? 

2. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan sikap sopan satun siswa melalui metode 

diskusi pada pelajaran IPS kelas VIII F di SMP Negeri 1 Balong Ponorogo? 

3. Bagaimana upaya guru dalam menigkatkan sikap kerjasama siswa melalui metode 

diskusi pada pelajaran IPS kelas VIII F di SMP Negeri 1 Balong Ponorogo? 

 

 

 

 



 
 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan sikap jujur siswa melalui metode 

diskusi pada mata pelajaran IPS kelas VIII F SMP Negeri 1 Balong Ponorogo? 

2. Untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan sikap sopan satun siswa melalui 

metode diskusi pada pelajaran IPS kelas VIII F di SMP Negeri 1 Balong Ponorogo? 

3. Untuk mengetahui upaya guru dalam menigkatkan sikap kerjasama siswa melalui 

metode diskusi pada pelajaran IPS kelas VIII F di SMP Negeri 1 Balong Ponorogo? 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai kontribusi bagi khasanah ilmiah dalam 

bidang pendidikan. 

b. Untuk kepentingan studi ilmiyah dan sebagai bahan informasi serta acuan bagi 

peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pendidik SMP Negeri 1 Balong 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikansumbangan pemikiran bagi 

pendidik dalam memecahkan masalah yang ada di SMP Negeri 1 Balong dan juga 

digunakan sebagai dasar dalam upaya meningkatkan interaksi sosial dan sikap 

sosial melalui metode diskusi untuk para siswa-siswi SMP Negeri 1 Balong. 

b. Bagi peserta didik SMP Negeri 1 Balong 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan 

referensi dalam meningkatkan interaksi sosial dan sikap sosial melalui metode 

diskusi. 

 



 
 

 
 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan laporan hasil  penelitian maka diperlukan 

sistematika pembahasan. Dalam sistematika pembahasan ini terbagi menjadi lima bab yang 

masing-masing bab secara berkesinambungan  salaing berkaitan satu  sama  lain. 

Sistematika ini akan diuraikan sebagai berikut: 

BAB I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

 

 

 

BAB III 

 

 

 

BAB IV 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

Pendahuluan yang berisi dari latar belakang yang menggambarkan keadaan 

situasi sosial yang sedang terjadi, lalu dalam fokus penelitian ini harus dapat 

membatasi permasalahan dalam penelitian tersebut, berdasarkan latar 

belakang dan fokus penelitian selanjutnya penelitian merumuskan masalah 

terkait dengan kemungkinan apa yang terjadi pada situasi sosial, selanjutnya 

dalam tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan dalam rumusan 

masalah, selanjutnya manfaat penelitian atau pentingnya penelitian baik secara 

teoritis maupun praktis, dan terakhir metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, dalam telaah kajian 

terdahulu ini merupakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang  

telah ada dan relevan dengan fokus penelitian maka dari itu adanya kajian 

teori. 

Metode penelitian yang berisi mengenai, pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan 

temuan, dan tahap-tahap penelitian. 

Temuan penelitian yang membahas mengenai, deskripsi data umum yang 

berisi deskripsi sigkat profil lokasi penelitian, adapun deskripsi data khusus 

berisi tentang temuan yaang diperoleh dari pengamatan atau hasil wawancara 



 
 

 
 

 

BAB V 

 

 

 

BAB VI 

 

: 

 

 

 

: 

serta dokumentasi lainnya yang terkait dengan rumusan masalah. 

Pembahasan, bagian ini memuat gagasan-gagasan p]eneliti terkait dengan 

pola-pola, kategori-kategori, posisi temuan terhadap temuan-temuan 

sebelumnya, penafsiran, dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari 

lapangan. 

Merupakan  bab  penutup.  Bab  ini  berisi kesimpulan   dan   saran yang 

berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil  intisari dari 

penelitian  yang telah dilakukan. 



 

 
 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam hal ini peneliti menemukan hasil penelitian terdahulu dari berbagi suber 

penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu: 

1. Dalam skripsi Wahyu Kusuma Dewi yang berjudul “Upaya Meningkatkan Interaksi 

Soial melalui Metode Bermain  Peran pada Anak TK Pertiwi Pablegangan Matesih 

Karang Anyar Tahun 2012”Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan 

menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas. Peneliti dapat mengambil kesimpulan 

penelitian sebagai berikut: Tindakan perbaikan menggunakan metode pembelajaran 

bermain peran berhasil meningkatkan keberanian anak, meningkatkan keaktifan anak, 

dan berhasil meningkatkan interaksi sosial anak dalam pembelajaran di kelas pada  anak 

TK Pertiwi Pablengan Matesih Karanganyar. Peningkatan pembelajaran interaksi sosial 

melalui metode bermain peran terbukti dapat meningkatkan interaksi sosial  anak 

kelompok B TK Pertiwi Pablengan Matesih Karanganyar pada lingkup perkembangan 

sosial. Keberhasilan penggunaan metode bermain peran telah mampu mengubah 

paradigma tentang peran guru dalam proses pembelajaran. Penelitian ini memberikan 

suatau gambaran yang jelas bahwa keberhasilan pembelajaran ditentukan beberapa 

faktor, yaitu faktor dari guru dan dari anak. Faktor dari guru yaitu kemampuan guru 

dalam mengajar, memotivator dan mendidika anak dalam belajar. Sedangkan faktor dari 

anak yaitu keterlibatan anak tersebut dalam belajar.
7
 

Dari penelitian diatas jika dibandingkan dengan penelitian sekarang ini 

persamaannya adalah, sama-sama menggunakan metode pembelajaran, pembahasannya 

                                                             
7
Wahyu Kusuma Dewi, “Upaya Meningkatkan Interaksi Soial melalui Metode Bermain  Peran pada Anak 

TK Pertiwi Pablegangan Matesih Karang Anyar Tahun 2012” Skripsi(Surakarta: Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2012). 



 
 

 
 

juga mengenai interaksi sosial.Adapun perbedaannya yaitu metode penelitiannya 

menggunakan penelitian tindakan kelas dan penelitian yang sekarang ini 

meggunakanmetode penelitian kualitatif. 

2. Dalam skripsi Lailatul Fadhilah yang berjudul “Penanaman Sikap Sosial pada Mata 

Pelajaran IPS Kelas IV MIS Bina Keluarga” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

degan menggunaka metode penelitian kualitatif. Penanaman sikap sosial harus 

ditanamkan sejak dini. Menanamkan sikap sosial melalui pembelajaran IPS sangat baik 

guru lakukan untuk menumbuhkan sikap sosial apalagi di dalam pembelajaran IPS 

banyak terdapat materi-materi yang cocok untuk guru dalam menanamkan sikap sosial. 

Sikap sosial dapat ditanamakan melalui pembiasaan, figur yang baik, yang dapat siswa 

lihat melalui guru, orang tua dan teman sebayanya. Pembelajaran IPS diharapkan dapat 

membantu siswa dalam menanamkan sikap sosialnya dan menjadikan siswa pribadi 

yang disiplin, tegas, tolong menolong, saling menghargai, ramah kepada siapapun. Guru 

dan orang tua merupakan faktor  pendukung dan contoh yang dapat ditiru oleh siswa 

dalam membentuk sikapnya, oleh sebab itu guru dan orang tua juga harus menjaga 

setiap perilakunya agar apa yang ditiru oleh siswa merupakan hal-hal yang baik yang 

dapat mengubah dirinya menjadi baik. Dan untuk hasil yang maksimal hendaknya guru  

dan orang tua bekerja sama dalam menanamkan sikap sosial anak. Selain faktor 

pendukung orang tua dan guru juga dapat menjadi penghambat dalam menanamkan 

sikap sosial pada siswa, karena jika guru dan orang tua tidak dapat memberikan  contoh 

yang baik kepada siswa.
8
 

Dari penelitian diatas jika dibandingkan dengan penelitian ini persamaannya 

adalah, metode penelitiannya juga menggunakan metode kualitatif pembahasannya 

juga mengenai meningkatkan sikap sosial.Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan 

                                                             
8
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peneitian terdahulu yaitu, jika penelitian terdahulu tidak menggunakan metode 

pembelajaran peneliti ini menggunakan metode diskusi. 

3. Dalam skripsi Vina Marlina yang berjudul “Penerapan Penilaian Sikap Sosial  dalam 

Pembelajaran Tematik di Kelas V Sekolah Dasar Negeri 39”, Program Magister PGSD 

FKIP Untan, Pontianak. Metode penelitian yang digunakan dengan penelitian kualitatf. 

Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka akan tetapi berupa kata-kata atau 

gambaran. Data yang dimaksud berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, 

dokumen pribadi dan dokumen-dokumen lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan penilaian sikap 

sosial dalam pembelajaran tematik di kelas V Sekolah Dasar Negeri 39 Pontianak. 1) 

Rancangan penilaian sikap sosial dalam pembelajaran tematik di kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 39 Pontianak Kota dimulai dari tahap perencanaan, pada tahap perencanaan guru 

memuat tujuh kompetensi sikap sosial yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, 

gotong royong, santun dan percaya diri, 2) Pelaksanaan penilaian sikap sosial dalam 

pembelajaran tematik di kelas V Sekolah Dasar Negeri 39 Pontianak Kota ini 

menggunakan empat teknik penilaian yaitu observasi, penilaian diri, penilaian antar 

peserta didik dan jurnal. 3) Analisis atau pengolahan hasil penilaian sikap sosial dalam 

pembelajaran tematik di kelas V Sekolah Dasar Negeri 39 Pontianak Kota dilakukan 

dengan menggunakan microsoft excel pengolahan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. 

4) Laporan hasil analisis penilaian sikap sosial dalam pembelajaran tematik di kelas V 

Sekolah  Dasar Negeri 39 Pontianak Kota dalam bentuk tabulasi data tabel dan grafik 

garis, dengan mendeskripsikan hasil penilaian sikap sosial peserta didik. 

Dari penelitian diatas jika dibandingkan dengan penelitian ini persamaannya 

adalah, metode penelitiannya juga menggunakan metode kualitatif, pembahasannya juga 

mengenai meningkatkan sikap sosial. Adapun perbedaannya tidak mennggunakan 



 
 

 
 

metode pembelajaran, pelajaran yang digunakan yaitu tematik, subjek yang di teliti 

adalah anak SD kelas V.  

4. Dalam skripsi Emy Widiretno dengan judul “Pengembangan sikap sosial sebagai 

pendidikan karakter pada ekstrakurikuler kepramukaan di SMP Negeri 9 Semarang 

pada tahun 2015” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini 

adalah jenis karakter sikap sosial yang dikembangkan pada ekstrakurikuler 

kepramukaan. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif analisis.
9
 

Dari penelitian diatas jika dibandingkan dengan penelitian ini persamaannya 

adalah, metode penelitiannya juga menggunakan metode kualitatif, pembahasannya 

juga berfokus pada sikap sosial.Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan yang 

saat ini adalah tidak menggunakan metode pembelajaran. 

5. Penelitian milik Ani Ristiana dengan judul “Upaya meningkatkan antusiasme belajar 

siswa  melalui  Metode  mind  map  dan  crossword puzzle dalam mata pelajaran 

aqidah akhlak”IAIN Ponorogo, metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 

kelas. Kesimpulan dari penelitian  ini adalah berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan penggunaan dan penerapan Metode mind map dan crossword puzzledapat 

meningkatkan antusiasme belajar siswa kelas X Madrash Aliyah YPIP Panjeng 

Jenangan pada mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Asmaul Husna. Selain itu, 

peserta didik juga mampu dalam berperan aktif dalam proses pembelajaran serta 

berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa.
10

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas, penelitian ini sama-sama 

meneliti tentang model, strategi, atau metode pembelajaran yang digunakan oleh 

pendidik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Adapun perbedaannya adalah 

penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode Penelitan Tindakan Kelas. 

                                                             
9
Emy Widiretno, “Pengembangan sikap sosial sebagai pendidikan karakter pada ekstrakurikuler 

kepramukaan di SMP Negeri 9 Semarang pada tahun 2015”Skrippsi (Surabaya:  UNESA, 2015). 
10

Ani Ristiana,”Upaya Meningkatkan Antusiasme Belajar Siswa melalui Metode Mind Map dan Crossword 

Puzzle dalam Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq” Skripsi, (Ponorogo, IAIN 2017). 



 
 

 
 

B. Kajian Teori 

1. Sikap Sosial 

a. Pengertian Sikap Sosial 

 Menurut Ahmad sikap sosial dinyatakan tidak seseorang saja tetapi 

diperhatikan oleh orang-orang sekelompoknya, objeknya adalah objek sosial (objek 

banyak orang dalam  kelompok) dan dinyatakan berulang-ulang. Seorang individu 

sangat erat hubunganya dengan sikapnya masing-masing sebagai ciri pribadinya. 

Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan 

individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Pengertian sikap dijelaskan 

oleh Saifudin Azwar sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul 

dari seseorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku 

individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu.  

Karena prasangka itu suatu sikap, yaitu sikap sosial, maka terlebih dahulu 

sikap perlu dirumuskan. Sikap, menurut Morgan adalah kecenderungan untuk 

berespons, baik secaara positif ataupun negatif, terhadap orang, objek, atau situasi. 

Tentu saja kecenderungan untuk berespons ini meliputi perasaan atau 

pandangannya, yang tidak sama dengan tingkah laku. Sikap merupakan salah satu 

determinan dari tingkah laku, selain motivasi dan norma masyarakat. Oleh karena 

itu kadang-kadang sikap bertentangan dengan tingkah laku.
11

 

Dalam pengertian lain, sikap adalah perbuatan sebagai reaksi terhadap suatu 

rangsangan yang disertai dengan pendirian perasaan seseorang. Masalah sikap 

manusia merupakan salah satu telaah utama di bidang sosiologi. Meskipun begitu, 

dalam hal ini psikologi memiliki akar telaahnya sendiri. Kebetulan pengertian sikap 

secara umum di bidang sosiologi sangat bersesuaian dengan pengertian sikap dalam 

dunia psikologi. Minat para ahli psikologi sendiri pada masalah sikap dibangkitkan 
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oleh minat mereka terhadap masalah perbedaan individual (individual differences). 

Pembahasan masalah sikap manusia, dalam kaitan ini digunakan untuk menjelaskan 

kenapa orang-orang berprilaku berbeda dalam situasi yang sama. Sikap dikatakan 

sebagai suatu respons evaluatif. Respons hanya akan timbul apabila individu 

dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual. 

Respons evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap itu 

timbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi 

kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik-buruk, positif-negatif, 

menyenangkan-tidak menyenangkan, yang kemudian mengkristal sebagai potensi 

reaksi terhadap objek sikap. Breckler & Wiggins dalam definisi mereka mengenai 

sikap mengatakan bahwa sikap yang diperoleh lewat pengalaman akan 

menimbulkan pengaruh langsung terhadap perilaku berikutnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, sikap adalah kesadaran individu 

untuk bertindak dalam menanggapi objek dan terbentuk berdasarkan pengalaman. 

Adapun sosial merupakan sesuatu yang berkenaan dengan hubungan antar orang 

atau kelompok ataupun berkenaan dengan pengaruh orang atau kelompok antara 

satu sama lain. Jadi, sikap sosial adalah kesadaran individu untuk betindak secara 

nyata dan berulang-ulang terhadap objek sosial berdasarkan pengalamannya.  

Jadi yang menandai adanya sikap sosial adalah subjek (orang-orang dalam 

kelompok), objek (objek sekelompok, objek  sosial) dan dinyatakan berulang-ulang. 

Ada 4 sikap sosial siswa yang ditekankan dalam penelitian ini meliputi yaitu: 

1) Jujur, Adalah sifat yang menyatakan apa adanya tidak mengarang dan tidak 

mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. 

2) Disiplin, diartikan kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan 

dan pengadilan juga sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan  diri agar 

dapat berperilaku tertib. 



 
 

 
 

3) Santun, budi pekerti yang baik tingkah lakunya, halus bahasanya, tenang, sabar 

dan berbelas kasih 

4) Cinta damai, sikap yang menginginkan ketentraman dan kedamaian dalam 

hidup, tidak  menginginkan kerusuhan.
12

 

Dalamsikap terkandung suatu penilaian emosional yang dapat berupa suka, 

tidak suka, senang, sedih, cinta, benci, dan sebagainya. Karena dalam sikap ada 

“sutu kecenderungan berespons”, maka seseorang mempunyai sikap yang 

umumnya mengetahui perilaku atau tindakan apa yang dilakukan bila bertemu 

dengan objeknya. Dari urian tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa sikap 

mempunyai komponen-komponen, yakni:  

1) Kognitif: artinya memiliki pengetahuan mengenal objek sikapnya, terlepas 

pengetahuan itu benar atau salah. 

2) Afektif: artinya dalam bersikap akan selalu mempunyai evaluasi emosional 

(setuju-tidak setuju) mengenai objek sikapnya. 

3) Kognitif: artinya kecenderungan bertingkah laku bila bertemu dengan objek 

sikapnya, mulai dari bentuk yang positif (tindakan sosialisasi) sampai pada 

yang sangat aktif (tindakan agresif).
13

 

Sikap tidak hanya tercermin dalam interaksi sosial antar manusia, tetapi 

sikap juga tercermin dalam interaksi dengan lingkungan fisik. Terkait dengan 

penelitian  ini, sikap yang di teliti dari interaksi antar siswa di kelas dan 

lingkungan sekolah ataupun masyarakat sehingga dari interaksi antar ruang ini 

akan membentuk pola sikap terhadap tata ruang yang ada di sekitarnya. 
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b. Faktor Pendukung Sikap Sosial 

Dalam proses pendukung penanaman sikap sosial pada siswa antara lain : 

1) Guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam menanamkan sikap sosial 

pada siswa ketika berada dalam lingkungan sekolah. Sebagai seorang guru 

hendaknya selalu mencontohkan sikap-sikap baik yang  nantinya akan ditiru 

oleh peserta didik.  

2) Orang tua merupakan orang yang sangat bertanggung jawab untuk diri siswa, 

karena pembelajaran pertama yang siswa peroleh melalui orang tuanya. Selain 

guru, orang tua juga harus mampu mengajarkan sikap sosial yang baik 

kepadaorang lain, jangan hanya melepaskan sepenuhnya tanggung jawab 

kepada guru di sekolah. Karena waktu siswa lebih banyak dirumah, maka 

orang tua harus sangat menjaga sikapnya agar siswa dapat mencontoh sikap 

yang baik saja. 

3) Teman merupakan tempat siswa untuk mengaplikasikan setiap kegiatannya, 

mulai dari bermain, bergaul, serta belajar. Teman yang baik akan mengajarkan 

siswa kepada hal yang baik, sedangkan teman yang tidak baik maka akan 

mengajarkan siswa juga hal yang tidak baik. Oleh sebab itu orang tua juga 

harus mengetahui siapa saja teman yang biasa bermain dengan siswa tersebut. 

Jika dikaitkan dengan teori yang disampaikan oleh Bambang Syamsul Arifin 

dalam bukunya yang berjudul Psikologi Sosial sangat jelas dikatakan bahwa 

faktor pendukung penanaman dan pembentukan sikap sosial siswa itu banyak 

dipengaruhi oleh lingkungan sosial, seperti guru, orang tua dan teman-teman 

sebayanya.  

 

 

 



 
 

 
 

c. Penanaman Sikap Sosial melalui Mata Pelajaran IPS 

Dari berbagai penjelasan yang sudah diuraikan diatas, lebih-lebih melalui 

ilmu pengetahuan sosial, orang sangat mengharapkan agar pada siswa dapat 

tertanam sikap yang positif yang menjadi persyaratan sebagai warganegara yang 

baik. Karena itu maka ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu dari bagian 

utama dan terpenting dari kurikulum sekolah untuk membentuk warganegara 

Indonesia yang baik. 

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menanamkan sikap sosial 

dalam diri siswa, salah satunya dengan melalui kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan kegiatan yang 

menjadikan siswa belajar banyak hal, terutama belajar dari figur seorang guru, 

karena itu guru dituntut untuk selalu bisa memberikan contoh yang baik untuk 

siswa.Keberadaan siswa atau peserta didik merupakan komponen utama yang 

dilayani pada setiaplembaga pendidikan. Untuk itu, seluruh aktivitas dan 

prosesadministrasi pendidikan memfokuskan layanannya kepada kepuasan peserta 

didik. Dengan demikian, pelayanan terhadap siswamemilikibanyak dimensi baik 

berkenaan denganpengembangan potensi, minat dan bakat serta kepribadiandalam 

rangka memaksimalkan pencapaian kedewasaan. Dengan begitu, faktor siswa 

sangat menentukan berlangsungnya tugas pokok dan fungsi sekolah melalui 

administrasi  pendidikan yang efektif, karena keberadaan dan kehadiran sekolah 

adalah untuk memenuhi keperluan anak didik.
14

 

Jika ilmu pengetahuan sosial diharapkan akan dapat menghasilkan sikap 

tertentu pada anak, maka program belajar mengenai Ilmu Pengetahuan Sosial perlu 

direncanakan secara cermat dan matang dengan mencantumkan situasi-situasi 

belajar yang tepat untuk menanamkan sikap yang diharapkan. Berbagai sikap dan 
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kesadaran yang diharapkan dapat ditanamkan pada murid melalui Ilmu 

Pengetahuan Sosial di antaranya sikap menghormati pendapat orang lain, 

membantu yang lemah, terbuka, jujur dan terang, menepati janji, hemat, menabung, 

saling menghargai perbedaan dan masih banyak yang lainnya. Penanaman sikap 

sosial siswa melalui pembelajaran IPS diharapkan dapat merubah siswa menjadi 

pribadi yang baik, yang mau bergaul, saling mengenal serta saling menghargai. 

Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia diciptakan 

untuk saling mengenal satu dengan yang lain, berinteraksi, walau terdapat 

perbedaan tetapi itulah seharusnya yang menjadikan kita satu kesatuan dan 

memiliki sikap sosial yang baik kepada sesama. Selain itu, guru juga dapat 

menjelaskan kepada siswa bahwa kita semua itu bersaudara, oleh sebab itu sikap 

socialitu ditanamkan agar tidak ada perselisihan diantara siswa yang satu dengan 

siswa yang lainnya.
15

 

d. Indikator Sikap Sosial 

Penilaian sikap dilakukan berdasarkan KI-2, yang kemudian dikembangkan 

untuk menentukan indikator dari KI sebagaiberikut: 

Tabel 2.1 Contoh Pengembangan Indikator KI-2 

1. Jujur adalah perilaku dapat 

dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan perbuatan atau 

pekerjaan 

a. Tidak menyontek dalam mengerjakan ujian 

atau ulangan 

b. Tidak menjadi plagiat (mengambil atau 

menyalin karya orang lain tanpa 

menyebutkan sumber) 

c. Mengungkapkan perasaan apa adanya  

d. Menyerahkan kepada yang berwenang 

barang yang ditemukan 

e. Membuat laporan berdasarkan data atau 

informasi apa adanya 
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f. Mengakui kesalahan atau kekurangan yang 

dimiliki 

2. Disiplin adalah tindakan 

yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

a. Datang tepat waktu 

b. Patuh pada tata tertib atau aturan 

bersamasekolah 

c. Mengerjakan atau mengumpulkan tugas 

sesuai dengan waktu yang ditentukan 

d. Mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik 

dan benar 

3.Tanggung jawab adalah 

sikap dan perilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya,yang seharusnya 

dia lakukan, terhadap diri 

sendiri,masyarakat,lingkungan 

(alam, sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan Yang Maha 

Esa 

a. Melaksanakan tugas individu dengan baik 

b. Menerima resiko dari tindakan yang 

dilakukan 

c. Tidak menyalahkan  atau menuduh orang 

lain tanpa bukti yang akurat 

d. Mengembalikan barang yang dipinjam 

e. Mengakui dan meminta maaf atas kesalahan 

yang dilakukan 

f. Menepati janji 

g. Tidak menyalahkan orang lain untuk 

kesalahan tindakan kita sendiri 

h. Melaksanakan apa yang pernah dikatakan 

tanpa disuruh/diminta 

4. Toleransi adalah sikap dan 

tindakan yang menghargai 

keberagaman latar  

 

a. Tidak mengganggu teman yang berbeda 

pendapat  

b. Menerima kesepakatan meskipun berbeda 

dengan pendapatnya 

c. Dapat menerima kekurangan orang lain 

Sikap sosial Indikator belakang, pandangan, 

dan keyakinan 

d. Dapat mememaafkan kesalahan orang lain 

e. Mampu dan mau bekerja sama dengan siapa 

pun yang memiliki keberagaman latar 



 
 

 
 

belakang, pandangan, dan keyakinan 

f. Tidak memaksakan pendapat atau 

keyakinan diri pada orang lain 

g. Kesediaan untuk belajar dari (terbuka 

terhadap) keyakinan dan gagasan orang lain 

agar dapat memahami orang lain lebih baik 

h. Terbuka terhadap atau kesediaan untuk 

menerima sesuatu yang baru 

5.Gotong-royong adalah 

bekerja bersama-sama dengan 

orang lain untuk mencapai 

tujuan bersama dengan saling  

berbagi tugas dan tolong 

menolong secara ikhlas  

a. Terlibat aktif dalam bekerja bakti 

membersihkan kelas atau sekolah 

b. Kesediaan melakukan tugas sesuai 

kesepakatan 

c. Bersedia membantu orang lain tanpa 

mengharap imbalan 

d. Aktif dalam kerja kelompok 

e. Memusatkan perhatian pada tujuan 

kelompok 

f. Tidak mendahulukan kepentingan pribadi 

g. Mencari jalan untuk mengatasi perbedaan 

pendapat/pikiran antara diri sendiri dengan 

orang lain 

h. Mendorong orang lain untuk bekerja sama 

demi mencapai tujuan bersama 

6. Sopan santun adalah sikap 

baik dalam pergaulan baik 

dalam berbahasa maupun 

bertingkah laku. Norma 

kesantunan bersifat relatif, 

artinya yang dianggap 

baik/santun pada tempat dan 

waktu tertentu bisa berbeda 

pada tempat dan waktu 

a. Menghormati orang yang lebih tua. 

b. Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan 

takabur. 

c. Tidak meludah di sembarang tempat. 

d. Tidak menyela pembicaraan pada waktu 

yang tidak tepat 

e. Mengucapkan terima kasih setelah 

menerima bantuan orang lain 

f. Bersikap 3S (salam, senyum, sapa) 

g. Meminta ijin ketika akan memasuki ruangan 

orang lain atau menggunakan barang milik 



 
 

 
 

orang lain.  

h. Memperlakukan orang lain sebagaimana diri 

sendiri ingin diperlakukan 

7. Percayadiri adalah kondisi 

mental atau psikologis 

seseorang yang memberi 

keyakinan kuat untuk berbuat 

atau bertindak 

a. Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa 

ragu-ragu. 

b. Mampu membuat keputusan dengan cepat 

c. Tidak mudah putus asa 

d. Tidak canggung dalam bertindak 

e. Berani presentasi di depan kelas 

f. Berani berpendapat, bertanya, atau 

menjawab pertanyaan. 

2. Metode Diskusi 

a. Pengertian Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru 

memberi kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok siswa) untuk 

mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat 

kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. 

Dengan menggunakan metode diskusi disini siswa apakah dapat mengikuti 

kegitan pembelajaran dengan seksama, berantusias mengikuti kegiataan diskusi. 

Akan tetapi setiap individu memiliki karkter dan kemampun yang berbeda-beda 

maka dari itu, masalah kegiatan diskusi disini ada beberapa siswa yang kurang 

antusias, tidak menyampaikan pendapat sama sekali. Karena dalam kesehariannya 

ada siswa yang kurang berinteraksi atau komunikasi dengan teman sekelasnya. 

b. Tujuan Metode Diskusi 

Metode diskusi bertujuan untuk:  

1) Melatih peserta didik mengembangkan keterampilan bertanya, berkomunikasi, 

menafsirkan dan menyimpulkan bahasan. 

2) Melatih dan membentuk kestabilan sosio-emosional 



 
 

 
 

3) Mengembangkan kemampuan berpikir sendiri dalam memecahkan masalah 

sehingga tumbuh konsep diri yang lebih positif. 

4) Mengembangkan keberhasilan peserta didik dalam menemukan pendapat. 

5) Mengembangkan sikap terhadap isu-isu kontroversial. 

6) Melatih peserta didik untuk berpendapat tentang sesuatu masalah. 

c. Kelebihan Metode Diskusi dan Kelemahan Metode Diskusi 

Menurut Subroto ada beberapa kelebihan dan kelemahan metode diskusi 

antara lain sebagai berikut: 

1) Kelebihan metode diskusi 

a) Metode diskusi melibatkan siswa secara langsung dalamproses belajar. 

b) Setiap siswa dapat menguji pengetahuan dan penguasaan bahan 

pelajarannya masing-masing. 

c) Metode diskusi dapat menumbuh dan mengembangkan cara berpikir dan 

sikap ilmiah. 

d) Dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya dalam diskusi 

diharapkan para siswa akan dapat memperoleh kepercayaan akan 

(kemampuan) diri sendiri. 

e) Metode diskusi dapat menunjang usaha-usaha pengembangan sikap sosial 

dan sikap demokratis para siswa.
16

 

2) Kelemahan metode diskusi 

a) Suatu diskusi tidak dapat diramalkan sebelumnya mengenai bagaimana 

hasil sebab tergantung kepada kepemimpinan siswa dan partisipasi 

anggota-anggotanya. 

b) Suatu diskusi memerlukan keterampilan-keterampilan tertentu yang belum 

pernah dipelajari sebelumnya. 
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c) Jalannya diskusi dapat dikuasai (didominasi) oleh beberapa siswa yang 

menonjol. 

d) Tidak semua topik dapat dijadikan pokok diskusi, akan tetapi hanya hal-

hal yang bersifat problematis saja yang dapat didiskusikan. 

e) Diskusi yang mendalam memerlukan waktu yang banyak. Siswa tidak 

boleh merasa dikejar-kejar waktu. 

f) Perasaan dibatasi waktu menimbulkan kedangkalan dalam diskusi 

sehingga hasilnya tidak bermanfaat. 

g) Apabila suasana diskusi hangat dan siswa sudah berani mengemukakan 

pikiran mereka maka biasanya sulit untuk membatasi pokok masalahnya. 

h) Sering terjadi dalam diskusi murid kurang berani mengemukakan 

pendapatnya. 

i) Jumlah siswa di dalam kelas yang terlalu besar akan mempengaruhi setiap 

siswa untuk mengemukakan pendapatnya.
17
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Penelitian kualitatif juga 

tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya.
18

 

Pengamatan alami merupakan jenis peneitian kualitatif  dengan melakukan observasi 

menyeluruh ada sebuah latar tertentu tanpa sedikitpun mengubahnya. Tujuan utamanya ialah 

untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang atau kelompok orang dalam stuasi 

tertentu. Misalnya, bagaimana perilaku atau sikap seseorang ketika dia berada kelompok 

diskusi yang anggota berasal dari latar sosial yang berbeda-beda. Dan bagaimana pula sikap 

dia jika berada dalam kelompok yang homogen. Peneliti menggunakan pengamatan secara 

langsung atau instrumen lainnya.
19

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah 

penelitiitu sendiri (human instrument), yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagaisumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya. 

Dalam penelitian ini peneliti akan bertindak sebagai pengumpul data yang sekaligus 

akan aktif di lapangan, dan peneliti akan bertindak sebagai pengamat aktif, yang akan 

langsung terjun di lapangan guna mendapatkan informasi berdasarkan kenyataan yang akan 

ditemui.
20

 Karena ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari peneliti yang ikut 
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serta dalam menentukan keseluruhan skenarionya, dan peneliti akan menjadi  instrument 

kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, dan instrument lain adalah sebagai 

penunjang.
21

 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai 

penunjang.
22

 Dalam hal ini peneliti ikut terjun langsung untuk  melakukan  penelitian  di  

SMP Negeri 1 Balong. Akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan peserta didik yang 

sedang berdiskusi.  

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan di laksanakan di SMP Negeri 1 Balong Ponorogo. Alasan peneliti 

mengambil lokasi tersebut, karena dengan pertimbangan sekolah tersebut merupakan tempat 

yang menarik untuk diteliti dan pastinya judul yang saya ambil bersangkutan dengan 

permasalahan yang telah terjadi. Sehingga peneliti mengetahui  keadaan siswa yang hendak 

diteliti, dan mudah  dalam mengumpulkan  data,  serta  peluang  waktu  yang  luas  dan  

subyek  penelitian  yang sangat sesuai dengan target peneliti. 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
23

Kata-kata dan tindakan 

orang-orang yang di amati atau di wawancarai merupakan sumber data utama. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan 

tujuan penelitian. Sehingga yang dijadikan sumber data adalah sebagai berikut: 

1. Informan yang meliputi guru mata pelajaran IPS dan siswa-siswi kelas VIII di SMP 

Negei 1 Balong 
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2. Dokumen data SMP Negeri 1 Balong yang meliputi gambaran umum saat KBM melalui 

metode diskusi dan dokumen-dokumen lainnya seperti foto, catatan tertulis dan bahan-

bahan lain yang berkaitan dengan penelitian. 

Data dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara, observasi, dan analisa 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data utama di catat melalui 

catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio tapes, pengambilan foto atau film. 

Sumbertertulis dapat berupa sumber dari arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi. 

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering di gunakan untuk 

menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering di analisi secara induktif. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara 

baik apabila dilakukan interaksi dengan subyek, melalui wawancara mendalam dan 

diobservasi pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung. Disamping itu untuk 

melengkapi data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau 

tentang subyek). Teknik yang digunakan peneliti yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang 

yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.
24

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam, artinya menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari responden 

atau informan. Teknik ini menuntut peneliti untuk mampu bertanya sebanyak-
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banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu sehingga diperoleh data atau informasi 

yang rinci.
25

 

Orang-orang yang dijadikan informan meliputi guru IPS kelas VIII pada mata 

pelajaran IPS dan beberapa siswa dari kelas VIII F. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data tentang upaya meningkatkan sikap sosial melalui metode diskusi 

untuk siswa kelas VIII pada mata pelajaran IPS. 

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan 

informasi dari gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan 

didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan.
26

 

Dengan teknik ini peneliti mengamati aktivitas-aktivitas sehari-hari obyek 

penelitian, karakteristik fisik, situasi sosial, dan perasaan pada waktu menjadi bagian 

dari situasi tersebut. 

Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi tentang analisis kegiatan 

melalui metode diskusi pada mata pelajaran IPS SMP Negeri 1 Balong yang dapat 

meningkatkan sikap sosial siswa khususnya di kelas VIII F. 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam catatan lapangan, sebagai alat 

yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu di 

lapangan peneliti melakukan pengamatan dan membuat catatan saat kegiatan diskusi 

berlangsung, setelah pulang “catatan lapangan”. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan 

pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang 
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isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 

keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi 

kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk 

lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam penelitian ini karena, pilihan 

alternatif, untuk subyek penelitian yang sukar atau tidak mungkin dijangkau, studi 

dokumentasi dapat memberikan jalan untuk melakukan pengumpulan data reaktif 

karena studi dokumentasi dilakukan secara langsung dengan orang, akan tetapi di bantu 

dengan pengumpulan data  untuk penelitian yang menggunakan data yang menjangkau 

jauh ke masa lalu, studi dokumentasi memberikan cara yang terbaik dengan dokumen-

dokumen yang tersedia, teknik ini memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih 

besar dengan biaya yang relatif  kecil. Dengan cara mendokumentasi berupa foto 

maupun video, saat kegitan diskusi berlangsung maka dapat menyimpulkan 

permasalahan dari hasil penelitian tersebut.
27

Metode dokumentasi ini digunakan peneliti 

untuk memperoleh data mengenai meningkatkan sikap sosial siswa melalui metode 

diskusi. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

kedalam suatu pola, kategori, dan satu uraian dasar.
28

 Menurut Miles dan Huberman, 

analisis data kualitatif adalah  susatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan, yaitu Reduksi Data(Reduction Data), Penyajian Data(Data 

Display), dan Penarikan Kesimpulan(Verification).
29

 Kegiatan analisis dilakukan dengan 

menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistensis, 

mencari pola, menemukan apa yang bermakna dan apa yang akan diteliti dan dilaporkan 
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secara sistematis, yakni data kegiatan yang dilakukan oleh Guru Ilmu Pengetahuan Sosial 

SMP Negeri 1 Balong. Adapun langkah-langkah dari analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Data Reduksi (Reduction Data) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada 

penyederhanaan, dan transformasi data  kasar yang muncul dari catatan-catatan tetulis di 

lapangan. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat 

kategori dan pemusatan perhatian. Dengan demikian data yang telah direduksikan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulandata selanjutnya, proses ini berlangsung selama penelitian ini dilakukan 

dari awal sampai akhir penelitian.
30

 Dengan reduksi data penelti tidak perlu 

mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, 

melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih 

luas, dan sebagainya. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.
31

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data 

ataumenyajikan data kedalampolayang dilakukan dalam berupa teks naratif, bagan, 

grafik, metrik, dan jaringan. Dengan proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang 

serupa menjadi kategori dan kelompok-kelompok. Kemudian melakukan displaydata 

secara sistematik agar lebih mudah dipahami interaksiantara bagian-bagiannya.Dalam 

proses ini data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema.
32
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3. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Langkah ketiga dalam teknik analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Penarikan  kesimpulan  hanyalah  sebagian  dari satu 

kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang 

melintas dalam pikiran penganalisis selamaia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan 

lapangan.
33

 Kesimpulan awal yang dikemukakan masih berifat sementara, akanberubah 

jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahapan 

pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal sudah 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

atau belum pernah ada.
34

 

Pada langkah terakhir analisis yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi ini di 

harapkan peneliti mendapat temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa diskripsiatau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data menurut Miles dan Huberman 
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G. Pengecekan Keaabsahan Temuan 

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan 

diteliti penulis sesuai dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar 

terjadi.
35

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu 

dilakukan pengecekkan keabsahan data. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data 

yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.
36

 Dalam 

penelitian kualitatif penemuan dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara 

yang diperoleh peneliti dengan sesungguhnya yang terjadi.  

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi. Dalam 

penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan dengan: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri, keikutsertaan 

peneliti sendiri sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini 

keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan  dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

2. Pengamatan yang Tekun  

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan pengamatan ini 

dilakukan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan atau observasi dengan teliti 

dan rinci secara berkesinambungan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan 

diskusi kelas VIII SMP Negeri 1 Balong. Apakah kegiatan diskusi dapat berjalan 

                                                             
35

 Lexy Moleong, Edisi Revisi Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178. 
36

Sugiyono, Mema ha mi P enelitia n Kua lita tif, 117. 



 
 

 
 

dengan baik dengan mengedepankan interaksi sosial dan menjaga sikap sosialnya bagi 

siswa terhadap teman sekelasnya, maupun siswa dengan guruya. 

3. Triangulasi Teknik   

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan  pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Peneliti akan menanyakan lagi mengenai data yang diperoleh kepada 

narasumber.Contoh pengecekan sumber kesumber atau triangulasi dengan sumber 

mengenai menggali informasi keadaan situasi kelas disaat kegiatan diskusi berlangsung 

maka data tersebut valid atau kridibelitas. 

H. Tahap-tahap Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan  dan ditambah 

dengan tahap terakhir penelitian yaitu tahapan penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-

tahap penelitian tersebut adalah:  

1. Tahap Pra Lapangan Menurut  

Bodgan dan Taylor bahwa desainpenelitian kualitatif dilakukan sebelum ke 

lapangan, yakni di mana peneliti mempersiapkan diri sebelum terjun ke lapangan. 

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi 

penelitian, mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan menilai lokasi penelitian, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian.
37

 

2. TahapPenelitian di Lapangan 

Tahap Pekerjaan Lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

Dalam tahap ini peneliti mengacu pada desain yang dirancang sebelum turun ke 

lapangan. Namun desain yang disusun sedemikian rupa, bisa saja tidak sesuai dengan 

situasi nyatanya. Pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya mungkin tidak 
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mempunyai relefansi dengan situasi objek yangditeliti. Dalam menghadapi hal ini, 

peneliti harus mulai melakukan pengamatan di lapangan telebih dahulu. 

3. Tahap Analisi Data 

Tahap Analisis Data, yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan 

data. 

4. Tahap Penulisan
38

 

Menguraikan seluruh hasil dari penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

SMP Negeri 1 Balong Ponorogo merupakan salah satu sekolah Negeri di kabupaten 

Ponorogo yang berdiri pada tahun 1983 sampai sekarang dan terletak di daerah desa 

Karangan. Dengan lahirnya sekolah ini masyarakat Ponorogo mulai merasa senang dan 

menaruh harapan yang besar bagi siswa-siswi dalam meneruskan masa depan terutama 

dalam bidang pendidikan baik dalam kemampuan akademik maupun non akademik.
39

 

1. Visi, Misi, dan Tujuan 

a. Visi SMP Negeri 1 Balong  

“Terwujudnya Warga sekolah Yang Beriman, Berdisiplin,  Berprestasi dan 

Berbudaya Lingkungan”. 

Indikator : 

1) Terwujudnya pembiasaan budi pekerti luhur, pengembangan keimanan dan 

ketakwaan. 

2) Terwujudnya kedisiplinan, dan kualitas  proses pembelajaran yang efektif 

efisien, sarana-prasarana, sumber daya manusia sesuai standar Nasional 

Pendidikan. 

3) Unggul dalam sistem dan pengembangan kurikulum  

4) Terpenuhinya tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang professional 

5) Unggul dalam prestasi akademik dan non akademik  

6) Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, indah, hijau, dan 

rindang.serta berbudaya lingkungan 
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7) Terwujudnya upaya melestarikan lingkungan, mencegah terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

b. Misi SMPNegeri 1 Balong 

1) Melaksanakan pengembangan keimanan dan ketakwaan serta pembiasaan budi 

pekerti luhur 

a) Melaksanakan sholat fardhu secara tertib dan berjamaah di rumah maupun 

di sekolah 

b) Membiasakan sholat dhuha pada jam istirahat sekolah 

c) Membiasakan infak setiap hari  jum’at dan infak setiap bulan sekali 

d) Melaksanakan takbir dan sholat hari raya di sekolah 

e) Melaksanakan santunan anak yatim piatu dan dhuafa 

f) Melaksanakan jabat tangan kepada bpk/ibu guru dan karyawan pada awal 

dan akhir pembelajaran 

g) Melaksanakan BTAQ ( Baca Tulis Alqur’an) 

h) Melaksanakan baca alqur’an atau juz’amma setiap awal pembelajaran 

2) Mewujudkan kedisiplinan, dan kualitas  proses pembelajaran yang efektif 

efisien, sarana-prasarana, sumber daya manusia   

a) Mengoptimalkan program pembelajaran melalui piket KBM dan supervisi 

kelas 

b) Melaksanakan bimbingan dan konseling kepada semua siswa 

c) Melaksanakan Pengembangan perangkat KTSP  

d) Melaksanakan pengembangan metode pembelajaran yang efektif dan 

efisien 

e) Melaksanakan pengembangan sistem penilaian 

f) Mengembangkan inovasi media pembelajaran secara maksimal 

g) Mengembangkan sarana  prasarana pendidikan yang memadai 



 
 

 
 

h) Melaksanakan MGMP Sekolah secara intensif 

3) Meningkatkan prestasi  akademik dan  non akademik. 

a) Melaksanakan bimbingan OSN secara intensif 

b) Melaksanakan bimbingan “English Contes”  secara  intensif 

c) Melaksanakan bimbingan ekstrakurikuler secara intensif 

d) Mengikuti lomba-lomba prestasi bidang akademik 

e) Mengikuti lomba-lomba prestasi bidang non-akademik  

4) Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan  

a) memberi kesempatan kepada guru dan tenaga pendidik untuk melanjutkan 

studi 

b) Memberi kesempatan guru dan pendidik untuk mengikuti forum ilmiah 

dan pengembangan profesi 

c) Melaksanakan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan 

d) Melaksanakan monitoring dan tindak lanjut hasil penilaian kinerja guru 

dan tenaga kependidikan 

e) Mengembangkan pengelolaan manajemen sekolah yang partisipatif, 

demokratis, dan akuntabel. 

5) Melaksanakan pendidikan lingkungan hidup 

a) Mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dalam mata pelajaran 

b) Melaksanakan gerakan menanam pohon 

c) Menanam tanaman obat keluarga 

d) Menambah kuantitas taman sekolah 

e) Melaksanakan pemeliharaan taman sekolah 

f) Mengadakan program gerakan ”sabtu bersih” 

g) Mengoptimalkan piket kebersihan 



 
 

 
 

h) Membuat biofori dan lahan resapan  

i) Membiasakan memilih sampah organik dan non organik 

j) Menyediakan tempat sampah organik dan non organik 

k) Mengadakan pengelolaan sampah 

l) Membiasakan membuang sampah pada tempat sampah 

m) Melaksanakan daur ulang sampah menjadi kerajinan 

n) Mengolah tanaman menjadi produk makanan atau minuman 

o) Menumbuhkan rasa cinta dan peduli lingkungan melalui slogan-slogan 

p) Melaksanakan budaya hidup bersih dan sehat sebagai wujud pelestarian 

terhadap lingkungan 

c. Tujuan SMPNegeri 1 Balong 

1) Mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

a) Kerangka dasar dan struktur kurikulum 

b) Bahan kajian kurikulum 

c) Pemetaan materi pelajaran 

d) Pedoman pelaksanaan 

e) Silabus dan RPP yang bermuatan, peduli dan berbudaya lingkungan dan 

pengembangan  lingkungan terintegrasi pada mata pelajaran wajib maupun 

muatan lokal. 

2) Mengembangkan model pembelajaran lingkungan hidup lintas mata pelajaran 

3) Penggalian dan pengembangan materi dan persoalan lingkungan hidup yang 

ada di masyarakat sekitar 

4) Pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya lingkungan 

5) Melaksanakan  pembelajaran efektif, efisien dan menyenangkan  

a) Pengembangan  model pembelajaran student center 

b) Melaksanakan metode belajar tuntas. 



 
 

 
 

c) Melaksanakan pendidikan kecakapan hidup pra-vokasional.  

6) Melaksanakan pengembangan sistem penilaian 

a) Mengembangkan sistem penilaian akademik dan non akademik. 

b) Memiliki standar model-model penilaian akademik dan non akademik 

untuk kelas 7, 8, dan 9 disemua mata pelajaran 

7) Meningkatkan standar pencapaian ketuntasan kompetensi, prestasi, dan 

kelulusan 

8) Prestasi di bidang akademik dan non akademik 

9) Meningkatkan rerata nilai ujian nasional dan ujian sekolah 

10) Mewujudkan pembiasaan budi pekerti luhur, berkembang dan mantapnya 

keimanan dan ketakwaan.  

a) Menyelenggarakan bimbingan dan konseling 

b) Melaksanakan pendidikan karakret yang terintegrasi dengan semua mata 

pelajaran 

c) Melaksanakan kerja bakti tiap hari sabtu pada semua warga sekolah untuk 

meningkatkan dan menumbuhkan sikap toleransi, dan tanggung jawab 

warga sekolah 

11) Mewujudkan  peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru dan tenaga 

kependidikan 

12) Memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan : 

a) Media pembelajaran yang relevan 

b) Sarana pendidikan yang memenuhi standar  

c) Prasarana dan fasilitas pendidikan yang memadai. 

d) Terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. 

13) Mewujudkan sistem pengelolaan dan manajemen sekolah yang partisipatif, 

demokratis, dan akuntabel, yang mencakup : 



 
 

 
 

a) Pengelolaan ketenagaan 

b) Sarana dan prasarana 

c) Kurikulum (Pembelajaran, Penilaian) 

d) Kesiswaan 

e) Hubungan dengan masyarakat 

f) Pembiayaan.  

14) Menciptakan hubungan dan bermitra, kerja sama yang harmonis dengan 

Komite Sekolah dalam penyusunan program dan pembiayaan.
40

 

d. Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Balong 

Susunan organisasi di SMP Negeri 1 Balong, yang tertera pada buku 

pedoman dan di bentu berdasarkan rapat dewan guru, tenaga administrasi dan 

komite sekolah. 

1) Kepala sekolah 

Kepala sekolah adalah koordinasi sekolah yang mempunyai tugas dan 

wewenang sebagai berikut : 

a) Bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan dan pelayanan 

pendidikan yang ada di SMP Negeri 1 Balong. 

b) Sebagai koordinator sema guru dan karyawan/karyawati SMP Negeri 1 

Balong. 

c) Dalam melaksanankan tugasnya bertanggung jawab terhadap dinas 

ppendidikan dan kebudayaan kabupaten Ponorogo. 

d) Mempunyai wewenang menentukan segala keputusan yang berhubungan 

dengan kebijakan kegiatan dan penyelenggaran kegiatan belajar mengajar 

di SMP Negeri 1 Balong. 
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e) Mempunyai wewenang menentukan segala keputusan kepegawaian bagi 

karyawan-karyawati di SMP Negeri 1 Balong. 

2) Komite Sekolah 

a) Memberikan pertimbangan (Advisor agency) di satuan pendidikan. 

b) Pendukung (Supporting agency) di satuan pendidikan. 

c) Pengontrol (Controling agency) di satuan pendidikan. 

d) Mediator antara pemerintah (Eksekutif) dengan masyarakat di satuan 

pendidikan. 

3) Wakil Kepala Sekolah urusan Kurikulum 

a) Mengurusi segala macam masalah yang menyangkut kurikulum yang 

berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. 

b) Bertanggungjawab terhadap segala keperluan administrasi kurikulum. 

c) Menyusun jadwal mata pelajaran kegiatan belajar mengajar setiap 

semester. 

d) Dalam melaksanakan tugasnya urusan kurikulum bertanggung jawab 

kepada Kepala Sekolah. 

4) Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan 

a) Mengurusi segala macam masalah yang menyangkut kegiatan kesiswaan. 

b) Bertanggung jawab terhadap kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan luar 

sekolah yang berhubungan dengan siswa. 

c) Dalam melaksanakan tugasnya urusan kesiswaan bertanggung jawab 

kepada Kepala Sekolah. 

5) Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasana 

a) Mengurusi segala macam masalah yang menyangkut sarana dan prasarana. 

b) Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan perawatan sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah. 



 
 

 
 

c) Bertanggung jawab terhadap inventarisasi sarana dan prasarana sekolah. 

d) Dalam melaksanakan tugasnya urusan sarana prasarana bertanggung jawab  

kepada Kepala Sekolah. 

6) Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat 

a) Mengurusi segala macam masalah yang menyangkut kegiatan 

kemasyarakatan. 

b) Bertanggung jawab terhadap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan 

masyarakat luar atau lingkungan sekolah. 

c) Dalam melaksanakan tugasnya urusan kesiswaan bertanggung jawab 

kepada Kepala Sekolah. 

7) Kepala Laboratorium 

a) Mengurusi segala macam masalah yang menyangkut kegiatan praktik 

siswa di laboratorium. 

b) Bertanggung jawab terhadap administrasi laboratorium. 

c) Dalam melaksanakan tugasnya kepala laboratorium bertanggung jawab 

kepada Kepala Sekolah. 

8) Kepala Perpustakaan 

Perpustakaan sebagai penunjang kelengkapan media pembelajaran baik 

bagi siswa maupun guru. Perpustakaan sebagai media bagi perkembangan 

siswa mempunyai fungsi yang sangat penting. Kepala perpustakaan 

mempunyai tugas : 

a) Mengelola perpustakaan baik dalam hal persediaan, perawatan maupun 

peminjaman buku.  

b) Dalam melaksanakan tugasnya kepala perpustakaan bertanggung jawab 

terhadap kepala sekolah. 

 



 
 

 
 

9) Wali Kelas 

Jabatan wali kelas ditunjuk atau ditetapkan oleh Kepala Sekolah dengan 

Surat Keputusan (SK). 

Tugas-tugas Wali kelas : 

a) Wajib mengajar 24 jam perminggu. 

b) Mengenal atau memahami karakter-karakter yang dimiliki oleh 

siswakelasnya, memperhatikan siswa yang berprestasi dan yang kurang 

berprestasi. 

c) Mengatur tempat duduk siswa dikelas. 

d) Mengadakan komunikasi dengan orang tua siswa bila diperlukan. 

e) Memotivasi siswa untuk belajar giat dan memberikan pandangan masa 

depan. 

f) Mengupayakan peningkatan prestasi kelas. 

g) Mengumpulkan nilai dari guru dan memasukkannya ke dalam buku nilai. 

h) Mengisi dan menandatangani buku raport (buku laporan pendidikan). 

i) Memeriksa buku pencatatan kemajuan kelas dan buku prestasi siswa. 

j) Membantu guru atau BK dalam menangani kasussiswanya. 

k) Membantu siswa dalam memecahkan masalah. 

l) Memantau cara belajar siswanya. 

m) Membuat laporan berkala dan tahunan. 

n) Bertanggung jawab kepada kepala sekolah langsung 

10) Guru Bimbingan Konseling 

Tugas Guru Bimbingan dan Konseling membantu kepala sekolah dalam 

kegiatan sebagai berikut : 

a) Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan konseling. 



 
 

 
 

b) Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah yang 

dihadapi siswa tentang kesulitan belajar. 

c) Melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah, wali kelas dan guru 

dalam menilai siswa bila terjadi  pelanggaranyang dilakukan siswa. 

d) Memberi layanan, bimbingan dan konseling kepada siswa agar lebih 

berprestasi dalam kegiatan belajar. 

e) Penyusunan dan pemberi saran, pertimbangan pemilihan program 

pengembangan diri siswa. Tugas harian bimbingan dan konseling antara 

lain: 

f) Mengawasi perkembangan prestasi siswa dalam bidang akademis dan non 

akademis. 

g) Mengawasi perkembangan sosial siswa dalam kaitan dengan lingkungan. 

h) Membimbing siswa dalam menyelesaikan kesulitan mereka melalui 

kerjasama dengan : orang tua, para guru dan wali kelas, kepala sekolah dan 

wakil atau karyawan (jika perlu), siswa lain, para ahli terkait. 

i) Membimbing siswa menemukan jati dirinya agar dapat menyesuaikan 

dengan pilihan masa depan atas dasar potensi yang dimiliki. 

j) Membantu mengumpulkan: data pribadi siswa lengkap, daftar kehadiran 

siswa. 

k) Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menyelesaikan program atau 

tugas-tugas sekolah umumnya (terutama yang berhubungan dengansiswa). 

l) Menyampaikan materi bimbingan karier di kelas 1 jam perkelas. 

m) Membuat laporan kegiatan atau peta kelas setiap akhir bulan, untuk 

dilaporkan pada Kepala Sekolah. 

 

 



 
 

 
 

11) Guru Mata Pelajaran 

Guru mata pelajaran bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan 

mempunyai tugas melaksanakan proses belajar mengajar. Tugas guru mata 

pelajaran meliputi: 

a) Membuat program pengajaran (program semester dan program tahunan). 

b) Membuat silabus. 

c) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

d) Mengadakan kegiatan penilaian.  

e) Mengadakan perkembangan setiap bidang pengajaran yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

f) Meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran. 

g) Membuat dan menyusun lembar kerja. 

h) Membuat catatan tentang kemajuan belajar hasil belajar masing-masing 

siswa. 

12) Tata Usaha 

Bagian tata usaha bertugas mengurusi segala macam masalah 

administrasi sekolah dan perabot kepegawaian bagi karyawan dan karyawati 

SMP Negeri 1 Balong. Adapun bagian-bagian dari staf yang ada di tata usaha 

meliputi:  

a) Kepegawaian  

Pembantu urusan administrasi Kepala Sekolah yang berhubungan 

dengan kepegawaian beserta administrasinya.Dalam melaksanakan 

tugasnya bagian ini bertanggung jawab terhadap kepala sekolah. 

b) Persuratan 

Bagian ini menangani pengagendaan surat, baik penerimaan 

maupun pengiriman dan  memintakan disposisi kepada kepala sekolah. 



 
 

 
 

Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab terhadap kepala 

sekolah. 

c) Keuangan 

Bertugas sebagai penarik iuran dari siswa berupa dana apapun dan 

memberikan laporan keuangan yang detail kepada kepala sekolah dan 

bertanggung jawab kepadanya. 

d) Penjaga Sekolah 

Bertugas terhadap kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah dan 

lingkunganya serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.Pesuruh 

atau penjaga bertanggung jawab kepada kepala sekolah.
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13) Nama Guru SMP Negeri 1 Balong 

Tabel 4.1 

Nama Guru SMP Negeri 1 Balong 
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NO Nama dan NIP NO Nama dan NIP 

1 Sumiran, SP.d, M.Pd. 23 Titin Susilowati, SP.d. 

2 Drs. Rudi Suwandaru 24 Moh. Supriyono, S.Pd. 

3 Supriyadi, S.Pd. 25 Drs. FWD Arif 

4 Tatik Mariyana, M.Pd. 26 Clarji Warkor, S.Pd. 

5 Lilik Suprihatin, S.Pd. 27 Siti Zulaikhah, S.Ag. 

6 Drs. Suparno 28 Suparti, S.Pd. 

7 Siti Nurhayati, S.Pd 29 Sugito, S.Pd. 

8 Nanik Yuliani, S.Pd. 30 Dwi Pujiastuti, S.Pd. 

9 Dwi Setyaningsih, S.Pd. 31 Harmini, S.Pd. 

10 Katini, S.Pd. 32 Endang Tri Hapsari, S.Pd. 



 
 

 
 

 

 

 

14) Profil Singkat SMPNegeri 1 Balong 

Tabel 4.2 

Identitas Sekolah 

11 Siti Zaenab, S.Pd. 33 Ristya Widyaswari, S.Pd. 

12 Drs. Didin Sumarminto. 34 Wahyu Islamiyati, S.Pd. 

13 Suprawito, S.Ag. 35 Andra Widhi Asmara, S.Pd. 

14 Megawati, S.Pd. 36 Antin Ardha Diana, S.Pd. 

15 Suyitno,S.Pd 37 Angga Prima Eka S, SP.d. 

16 Suut Suhaimi, S.Pd. 38 Artharini Edisi Pratama, 

S.Pd. 

17 Hajid Nurbuana, S.Pd. 39 Nuryani, S.Pd. 

18 Moh. Ghozi, S.Pd. 40 Dra. Tri Atmawani 

19 Suwandi, S.Pd. 41 Sri Mulyani, S.Pd. 

20 Edi Gunawan, S.Pd. 42 Erman Hermawan, S.Pdi 

21 Didik Joedi H, S.Pd. 43 Danar, S.Pd. 

22 Dra. Arie Sriwilujeng 44 Yoga Miaditama, S.Pd. 

Identitas Sekolah 

1. Nama SMP Negeri 1 Balong 

2. Alamat Jalan Diponegoro 93 

3. Kelurahan Karangan 

4. Kecamatan Balong 

5. Kabupaten Ponorogo 

6. NIS 200010 

7. NSS 2010051111001 



 
 

 
 

 

 

 

 

Tabel 4.3 

Sarana dan Prasarana Perpustakaan SMP Negeri 1 Balong 

8. NPS 20510764 

9. Status Negeri 

10. Akreditasi A 

NO 

NAMA 

INVENTARIS 

JUMLAH KONDISI KETERANGAN 

1. Gedung/ruang 

perpustakaan 

1 Baik  

2. Rak Buku 18 11 baik, 7 

sedang 

 

3. Almari 2 Sedang  

4. Meja 13 Baik  

5. Kursi Kayu 40 Baik  

6. Kursi Plastik 4 3 Baik, 1 

sedang 

 

7. Komputer 5 unit 4 baik, 1 

sedang 

 

8. Printer 1 Rusak Minta ganti baru 

9. Televisi 1 Baik  

10. Papan Tata 

Tertib 

Perpustakaan 

2 Baik  

11. Kipas Angin 3 2 sedang, 1 Minta ganti baru 



 
 

 
 

rusak (1)  

12 3 1 Baik  

13 Rak TV 1 Baik  

14 Rak Koran 1 Baik  

15 Struktur 

Organisasi + Visi 

dan Misi 

Perpustakaan 

1 Baik  

16 Grafik Peminjam 

& Pengunjung 

1 Baik  

17 Papan Program 

Kerja 

Perpustakaan 

1 Baik  

18 Hiasan Dinding 15 Baik  

19 Foto Presiden , 

Wakil Presiden,  

2 Baik  

20 Papan Daftar 

Piket 

Perpustakaan 

1 Sedang  

21 Garuda 1 Baik  

22 Papan Daftar 

inventaris 

Perpustakaan 

1 Baik  

23 Rak Tas 1 Sedang  

24 Meja Komputer  1 Sedang  



 
 

 
 

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

Sesuai dengan tujuan dari peneliti yang telah melakukan penelitian di SMP Negeri 1 

Balong. Data-data yang diperoleh mengenai upaya guru dalam meningkatkan sikap sosial 

siswa melalui metode diskusi pada mata pelajaran IPS, tepatnya di kelas VIII F SMP Negeri 

1 Balong Ponorogo. Guru menyampaikan sikap sosial yang harus dimiliki siswa terbagi 

menjadi 3 indikator di antaranya jujur, sopan santun, dan sikap saat bekerjasama. 

Agar mudah dibaca dan mudah dipahami, data-data hasil penelitian dari informan 

dideskripsikan secara sistematis sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan sikap jujur siswa melalui metode 

diskusi pada pelajaran IPS kelas VIII F SMP Negeri 1 Balong Ponorogo? 

Dalam lembaga pendidikan, jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada 

upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan.
42

 Jujur merupakan modal dasar dalam kehidupan bersama dan 

kunci keberhasilan. Melalui kejujuran kita dapat mempelajari, memahami, dan mengerti 

tentang keseimbangan-keharmonisan. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan 

salah satu guru IPS kelas VIII F, menyampaikan bahwa selalu mengajarkan siswa-

siswinya untuk selalu bersikap jujur. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu Siti 

Nurhayati, S. Pd. selaku guru IPS kelas VIII F sebagai berikut. 

“Jujur merupakan kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan.Kejujuran itu 

harus dimiliki setiap individu karena jujur membawa kebaikan untuk diri sendiri 

dan orang lain. Saya selalu berpesan kepada siswa-siswi saya agar selalu berkata 

atau berbuat jujur kapanpun dan dimanapun mereka berada. Karena kejujuran 

merupakan salah satu kunci dari kesuksesan.” 
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Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Jakarta:Balitbang Diknas, 2010), 9-10. 

25 Tempat Sampah 1 Baik  

26 Bahan Pustaka / 

Buku 

19.272 eks Baik/sedang/

rusak 

 



 
 

 
 

Pembentukan sikap jujur dapat dilakukan melalui keteladanan, kegiatan spontan, 

kegiatan rutin, dan pengondisian. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu Siti 

Nurhayati, S. Pd. selaku guru IPS kelas VIII F sebagai berikut. 

 “Jujur disini dapat dibentuk melalui beberapa hal yaitu keteladanan, kegiatan 

spontan, kegiatan rutin, dan pengondisian. Yang dimaksudkan keteladanan disini 

yaitu perilaku atau sikap guru atau tenaga pendidik dalam memberikan contoh 

melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi 

siswa-siswinya. Sebagai contoh kecil sikap jujur guru terhadap siswanya yaitu 

guru memberikan penilaian secara objektif kepada seluruh siswa-siswinya. 

Kegiatan spontan merupakan kegiatan yang tidak terjadwal dalam kejadian 

khusus, meliputi pembentukan perilaku memberikan senyum, salam, sapa, 

mengatasi perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Di SMP Negeri 1 Balong 

juga disediakan kantin kejujuran, dari kantin kejujuranlah dapat melatih siswa-

siswinya dapat membentuk sikap jujur. Pengkondisian merupakan menciptakan 

kondisi yang mendukung terlaksananya pendidikan karakter, misalnya memasang 

poster kata-kata bijak dilingkungan sekolah, menjadikan lingkungan sekolah yang 

bersih, nyaman, damai, dan aman.”  

  

  Jujur terhadap peran pribadi, jujur terhadap hak dan kewajiban, jujur terhadap 

tatanan yang ada, jujur dalam berfikir, bersikap, dan bertindak. Maka dari itu di SMP 

Negeri 1 Balong jika ada murid yang melakukan perbuatan yang tidak jujur akan diberi 

sanksi tersendiri. Jadi dari penjelasan diatas, maka sikap bohong harus dihindari disikap 

jujur harus selalu ditanamkan pada diri siswa-siswi untuk bekal kehidupan dimasa yang 

akan datang. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu Siti Nurhayati guru IPS 

kelas VIII F sebagai berikut. 

“Jika ada murid yang bertindak tidak jujur, saya akan menegurnya, 

menasehatinya, dan memberikan sanksi. Contohnya jika ada murid yang 

ketahuan menyontek akan saya beri tugas yang dapat didiskusikan dengan 

temannya agar anak itu benar-benar faham dengan materi yang kurang 

dimengerti agar dipertemuan berikutnya tidak terjadi lagi murid yang 

menyontek.” 

 

Hal tersebut juga sesuai dengan yang diutarakan oleh salah satu murid kelas VIII 

F yang bernama Kisnaila Septiana yaitu. 

“Biasanya bu Siti menegur siswanya yang melakukan tindakan tidak jujur dalam 

penugasan atau ulangan, setelah itu bu Siti dalam pertemuan yang akan datang 

memberikan tugas untuk diskusi kepada muridnya supaya pemahaman dan 

pengetahuan murid bisa merata sehingga, menimalisir tindakan tidak jujur dalam 

penugasan maupun ulangan.” 

 



 
 

 
 

Tekadang tanpa sadar kita mengajarkan siswa-siswi untuk berbohong. Ketika 

siswa ditanya bagai mana kabar mereka, maka mereka akan menjawab baik-baik saja. 

Siswa yang mengalami sedikit masalah seperti mengantuk saat belajar mengatakan 

baik-baik saja, padahal ia berkata bohong. Mungkin ia merasa takut dan malu untuk 

mengatakan bahwa ia masih ngantuk untuk menerima mata pelajaran yang akan 

diberikan. Seorang guru secara tidak langsung membiasakan siswanya untuk tidak 

berkata jujur terhadap apa yang ia rasakan. Seperti yang diungkapkan Kisnaila Septiana 

kelas VIII F yaitu. 

"Iya biasanya dengan menyesuaikan keadaan supaya terlihat baik-baik saja, 

semisal saat bu guru menanyakan kabar kesemua siswa-siswinya secara spontan 

menjawab baik-baik saja, padahal ada yang kurang baik diantara siswanya. Selain 

itu jika ada kegiatan diskusi atau penilaian lainnya saya kurang percaya diri 

dengan jawabanku, ada tekanan untuk mendapatkan nilai bagus, dan biasanya 

karena terpengaruh saat melihat teman menyontek.” 

 

Kejujuran itu memang dapat dilihat dari perkataan yang tidak sesuai dengan 

perbuatan. Maka dari itu dengan cara memberi teladan yang baik kepada siswanya, 

bukan sekedar memberi nasehat. Hal tersebut sudah ditekankan oleh ibu Siti Nurhayati, 

S.Pd. sebagai berikut. 

“Anak akan melupakan semua nasehat baik dari orang tuanya, tetapi anak tidak 

akan pernah lupa dengan perbuatan baik orang tuanya. Artinya yaitu perbuatan itu 

lebih berpengaruh daripada perkataan. Oleh karena itu, seorang guru harus bisa 

menjadi teladan bagi siswanya. Jika seorang guru ingin membangun karakter jujur 

pada anak didiknya, maka karakter jujur itu harus terbiasa muncul dulu pada 

gurunya, termasuk saya pribadi.” 

 

Selain itu upaya guru untuk menumbuhkan sikap jujur di SMP Negeri 1 Balong 

Ponorogo juga disampaikan oleh bapak kepala sekolah Siti Nurhayati, S.Pd. 

“Memberikan stimulus berupa sikap kritis guru terhadap permasalahan siswa, 

tentunya akan memunculkan respon siswa untuk tidak berusaha berbohong 

terhadap permasalahannya, karena siswa tersebut sering mengalami pengalaman 

bahwa kejujuran pastilaha yang menang dan untung sedangkan kebohongan 

pastilah akan kalah dan merugi. Proses penilaian disetiap mata pelajaran pun 

menjadi alat untuk menambah karakter jujur pada siswa. Syaratnya guru harus 

membuat dan menjalankan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setiap mata 

pelajaran yang memasukkan nilai karakter jujur pada kegiatan pembelajaran 

disetiap kompetensi dasar yang dibebankan kepada siswa. Sehingga siswa 



 
 

 
 

diharapkan tidak hanya melulu fokus pada nilai akademiknya saja meliankan nilai 

karakternya juga.” 

 

Ketika peneliti melakukan observasi di kelas VIII F yang sedang berdiskusi 

secara langsung peneliti mengamati ada beberapa murid yang aktif dalam berdiskusi 

dan ada juga yang kurang aktif saat berdiskusi bahkan sama sekali tidak mengeluarkan 

pendapatnya. Akan tetapi dari beberapa siswa-siswi yang kurang aktif tersebut jika 

mengerjakan soal ulangan atau harian mendapatkan nilai baik. Sebagaimana yang 

disampaikan ibu Siti Nurhayati, S. Pd. bahwa. 

“Ada sebagian murid jika diadakan kigiatan diskusi berdiam diri kurang aktif 

dalam menyampaikan pendapat, tetapi jika mengerjakan soal ulangan mendapat 

nilai baik. Ternyata setelah ditelusuri siswa tersebut mengerjakan soal ujian atau 

ulangan dengan cara yang curang yaitu mencontek teman yang lebih pintar 

darinya.”
43

 

 

Interaksi yang dilakukan guru didalam kelas pada saat proses pembelajaran 

menjadi penentu berhasil atau tidaknya siswa dalam menerima materi pelajaran. Maka 

dari itu guru mengadakan kegitan diskusi kelas agar siswa dapat menumbuhkan sikap 

saling menghargai, menumbuhkan sikap demokratis, mengembangkan daya pikir, 

mengebangkan pengetahuan dan pengalaman, mewujudkan proses kreativitas dan 

analisis, mengembangkan kebebasan pribadi, melatih kemampuan berbicara, melatih 

menambah wawasan, menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini 

seperti disampaikan oleh ibu Siti Nurhayati selaku guru IPS dan wali kelas VIII F : 

“Iya biasanya saya dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan metode 

diskusi, agar siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Apalagi dengan 

adanya diskusi dapat meningkatkan pola berfikir siswa-siswi dan dapat 

menghidupkan suasana kelas misalkan siswa yang pendiam yang tidak pernah 

berpendapat dianjurkan untuk menyuarakan pendapat”.
44

 

 

Dengan adanya pengamatan beberapa siswa yang sering mengalami kesulitan 

dalam menerapkan sikap jujur ketika proses belajar berlangsung. Terkadang mereka 

terlihat bertingkah laku dengan jujur, tapi tanpa kita sadari ketika materi pelajaran IPS 
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diberikan oleh guru bidang studi belum dapat dipahami, mereka menyembunyikan hal 

itu. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka telah memehami materi tersebut. Hal ini 

dengan sendirinya akan mengajak mereka untuk berbuat tidak jujur terhadap mata 

pelajaran yang mereka pelajari. Seperti yang telah ibu Siti Nurhayati sampaikan sebagai 

berikut: 

 “Iya bisa saja, dengan adanya kegiatan diskusi kita dapat mengetahui 

kemampuan murid saat berfikir, saat menemukan solusi, aktif atau tidaknya saat 

berpendapat dan sebagainya. Karena sebagian besar murid yang berdiam diri saat 

diskusi itu, murid yang kurang menguasai materi. Sedangkan jika ditanya sudah 

faham apa belum jawabnya “sudah”, tetapi setelah diuji diberi sebuah pertanyaan 

belum bisa menjawab. Berarti dapat disimpulkan anak itu tidak jujur, jika dirinya 

belum faham.” 

 

Kegiatan diskusi mempunyai tujuan yang mendasar dan jelas yaitu  untuk  

meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan hal tersebut 

maka siswa aktif tidak hanya dalam kegiatan diskusi tetapi diharapkan siswa mampu 

aktif pada saat proses belajar. Untuk menumbuhkan keaktifan siswa tidak mudah, 

diperlukan inovasi yang berbeda agar siswa termotivasi serta tidak membosankan. 

Karena dalam kegiatan diskusi kelompok dikelas diselingi permainan untuk lebih 

mengakrabkan anggota kelompok sehingga siswa lebih akrab dan tidak canggung 

ataupun malu dalam berkomunikasi siswa lebih terbuka dalam mengemukakan 

pendapatnya. Serta pada pelajaran IPS yang diajarkan oleh ibu Siti Nurhati materi yang 

dibahas merupakan materi yang berhubungan dengan diri individu, sehingga materi 

yang akan dibahas dibuat semenarik mungkin sehingga siswa tertarik untuk 

membahasnya. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Ibu Siti Nurhayati menyampaikan 

bahwa: 

“Pembelajaran menggunakan metode diskusi bisa saja membuat siswa yang 

kurang berperan aktif dalam melakukan diskusi pasti merasa jenuh dan bosan. 

Kejenuhan siswa dapat dilihat dari sikap yang kurang peduli, ada juga siswa 

yang tidak merespon teman diskusi yang sama halnya tidak mau menghargai 

teman. Agar tidak jenuh dan dapat ikut serta berperan aktif maka diadakan 

permainan dalam diskusi. Contohnya saja saat di adakan tanya jawab agar semua 

ikut menjawab maka di adakan permainan bernyanyi sambil menyalurkan pensil 

melingkari kelompok diskusi dan apabila salah satu teman mengatakan stop 



 
 

 
 

maka berhenti menyanyi dan yang menjawab pertanyaan teman yang 

mendapatkan pensil tesebut. Selain itu juga tak henti-henti memberi motivasi 

kepada siswa-siswi”
45

 

 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, upaya meningkatkat sikap 

sosial mengenai sikap jujur kelas VIII F degan cara melakukan kegiatan diskusi itu 

kurang efektif. Karena masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti 

kegiatan diskusi, siswa yang kurang berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan diskusi 

termasuk siswa belum paham akan materi yang dibahas. Dengan adanya kegiatan 

diskusi kita dapat mengetahui kemampuan murid saat berfikir, saat menemukan solusi, 

aktif atau tidaknya saat berpendapat dan sebagainya. Ada beberapa murid yang berdiam 

diri saat diskusi itu, murid yang kurang menguasai materi. Sedangkan jika ditanya 

sudah faham apa belum jawabnya sudah, tetapi setelah diuji diberi sebuah pertanyaan 

belum bisa menjawab. Berarti dapat disimpulkan anak itu tidak jujur, jika dirinya belum 

faham. 

Jadi jika ada siswa yang sekiranya kurang memahami materi yang disampaikan 

atau dipelajari saat itu, sebaiknya lebih fokus ke satu materi tersebut baru melanjutkan 

materi berikutnya. Mendiskusikan dengan seksama bersama teman sekelompoknya 

samapai mencapai tujuan atau menemukan solusinya. 

Sebaliknya itu, ada siswa yang semangat jika menggunakan metode diskusi saat 

pembelajaran membahas mengenai sejarah. Hal tersebut jika siswa sudah mengikuti dan 

memahami materi yang sudah disampaikan. 
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2. Bagaimana upaya guru meningkatkan sikap sopan santun siswa pada pelajaran 

IPS Kelas VIII F di SMP Negeri 1 Balong? 

Menurut kamus bahasa Indonesia, sopan berarti hormat dengan tak lazim secara 

tertib menurut adab yang baik. Perwujudan dari sikap sopan santun disini adalah 

perilaku yang menghormati orang lain melalui komunikasi menggunakan bahasa yang 

tidak meremehkan atau merendahkan orang lain. Seperti yang disampaikan ibu Siti 

Nurhayati, S. Pd. 

“Sopan santun juga salah satu kunci penting dalam kehidupan. Ia juga merupakan 

tanda kepekaan seseorang terhadap perasaan orang lain. Sebagian besar rata-rata 

anak zaman sekarang kurang memiliki rasa empati ataupun simpati terhadap 

orang lain.” 

 

Sikap sopan santun yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hormat 

menghormati sesama, yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menghargai yang 

muda tidak lagi kelihatan dalam kehidupan serba modern ini. Hilangnya sikap sopan 

santun sebagian siswa sebagian siswa merupakan salah satudari sekian penyebab kurang 

terbentuknya karakter. Dalam hal ini bu Siti Nurhayati, S.Pd. menjelaskan bahwa: 

“Kelak, anak yang dibiasakan dari sekarang untuk bersikap sopan santun akan 

lebih mudah untuk bersosialisasi. Dia akan mudah memahami aturan-aturan yang 

ada di sekolah maupun masyarakat dan mau mematuhi aturan umum tersebut. 

Anak pun relatif mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, supel, selalu 

menghargai orang lain, penuh percaya diri, dan memiliki kehidupan yang baik. 

Pendek kata dia tumbuh menjadi sosok yang beradab.” 

 

Sikap sopan santun ini tidak sekedar hanya disekolah saja, sekolah juga perlu 

merancang mekanisme penerapan budaya sopan santun dalam kehidupan di sekolah. 

Disamping itu sekolah juga bekerjasama dengan keluarga untuk berperan membiasakan 

sikap sopan santun bagi anak mereka ketika di rumah dan dilingkungan sekitar. Peran 

orang tua di rumah dalam membiasakan sikap sopan santun bagi anaknya sangat 

penting mengingat sebagian besar waktu anak lebih banyak di rumah. Di sekolah 

mungkin lebih pada penguatan mengenai pentingnya dan makna dari berperilaku sopan 

santun. Dengan demikian kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua anak dalam 



 
 

 
 

mendidik anak tidak lagi hanya sebatas pada pembagian tugas atau orang tua 

menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah namun perlu ada kerja sama dalam 

pelaksanaan proses pendidikan itu sendiri. Ibu Siti Nurhayati, S. Pd. menambahi 

keterangan sebagai berikut: 

“Dengan adanya kontak sosial melelui media sosial, guru dan wali murid 

biasanya saling memberikan informasi mengenai sikap anak ketika di sekolahan 

dan di rumah. Murid yang tidak bisa menjaga sikap sopan santunnya biasanya 

dapat dilihat dari faktor internal dan eksternalnya. Misalnya. Kurangnya 

pembiasaan sopan santun di rumah, pergaulan bebas, sering berkata kasar, suka 

merintah, dan lain-lain.” 

 

 Dalam hal ini, guru banyak berperan sebagai seseorang yang memiliki tanggung 

jawab besar terhadap perkembangan belajar dan perkembangan sosial anak didalam 

sekolah. Dari hal yang terkecil dan yang mendasar dalam berkomunikasi untuk 

membiasakan diri siswa-siswi SMP Negeri 1 Balong menerapkan 5S yaitu, Senyum, 

Salam, Sapa, Sopan, dan Santun. Agar mampu menjaga sikap sosialnya dengan baik 

dibutuhkan latihan dan kebiasaan anak untuk mampu saling menghargai, saling 

menerima, dan saling memahami. Telah disampaikan oleh ibu Siti Nurhayati, S. Pd. 

“Anak-anak yang sejak dini telah dibekali dengan kemampuan sosial yang baik 

biasanya akan mampu menghadapi segala situasi dan berbagai macam jenis 

orang. Jangan sampai mereka tumbuh menjadi dewasa dengan ketidak biasaan 

mereka dalam bersikap sosial yang baik, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang 

memiliki sikap individualisme tinggi dan selalu menarik diri dari pergaulan. Di 

SMP Negeri 1 Balong  telah di terapkan 5S yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sopan, 

Santun jadi seluruh warga sekolah wajib menerapkan hal tersebut dilingkungan 

sekolah. Ada beberapa hal yang dapat diketahui dengan menerapan 5S tersebut 

dapat mempegaruhi orang yang diajak komunikasi, diantaranya: 1) Senyum, kita 

harus meneliti relung hati kita jikalau kita tersenyum dengan wajah jernih kita 

rasanya ikut terimbas bahagia. Kata-kata yang disampaikan dengan senyuman 

yang tulus, rasanya lebih enak didengar daripada dengan wajah bengis dan ketus. 

2) Salam, ketika orang mengucapkan salam kepada kita dengan keikhlasan, 

rasanya suasana menjadi cair, tiba-tiba kita merasa bersaudara. 3) Sapa, mari kita 

teliti diri kita kalau kita disapa dengan ramah oleh orang lain rasanya suasana jadi 

akrab dan hangat. 4) Sopan, kita selalu terpana dengan siswa atau orang lain  yang 

memiliki tutur kata sopan. 5) Santun, kita pun berdecak kagum melihat orang 

yang mendahulukan kepentingan orang lain, apaligi para siswa yang dapat 

menunjukan sikap santun kepada orang yang lebih tua”. 

 

Interaksi dapat terjadi apabila individu melakukan aksi terhadap orang lain dan 

kemudian mendapatkan balasan sebagai reaksinya. Jika salah satu pihak melakukan aksi 



 
 

 
 

dan pihak yang lain tidak melakukan reaksi, maka interaksi tidak akan terjadi. Maksud 

dari aksi dan reaksi disini merupakan sikap sosial siswa dari tindakan atau tanggapan 

saat melakukan diskusi. Dari situ dapat diamati secara langsung bagaimana sikap siswa 

menanggapi kegiatan diskusi. Dengan diadakan diskusi kelas dapat menumbuhkan 

sikap saling menghargai, menumbuhkan sikap toleransi, menumbuhkan sikap 

demokratis, menumbuhkan sikap percaya diri saat berinteraksi didepan umum, 

mengedepankan sikap tanggung jawabnya, dan lain sebagainya.
46

Hal ini seperti 

disampaikan oleh ibu Siti Nurhayati, S.Pd.  

“Dengan diadakan diskusi kelas yang akan membahas materi IPS dapat di amati 

berbagai macam sikap siswa saat menanggapi diskusi. Karakter dan kemampuan 

setiap anak itu memang berbeda-beda, ada siswa yang bersikap menghargai 

pendapat teman, ada yang bersikap menyanggah pendapat teman, ada yang tidak 

memperhatikan saat dikusi berlangsung karena berbicara dengan teman lainya, 

ada pula yang berdiam diri karena kurang percaya diri saat berbicara didepan 

umum”.
47

 

 

Sikap sosial disini dapat dinilai dari sopan snatunnya siswa dengan cara 

mengamati perilaku siswa saat diskusi berlangsung dari segi penyampaian atau 

penangkapan dari siswa tersebut. Upaya guru IPS ibu Siti Nurhayati untuk 

menumbuhkan sikap sopan santun saat diskusi yaitu  

“Dengan menjadikan teladan siswa melalui cara berpakaian yang rapi jadi saat 

diskusi penampilan juga dapat jadi sorotan, bertutur kata yang sopan dan pantas, 

menegur siswa dengan kata-kata yang halus dan bijak, memberi motivasi pada 

siswa. Sikap dan perilaku yang ditampilkan harus dapat dicontoh oleh siswa atau 

dapat dijadikan teladan oleh siswa.” 

 

Kehidupan dengan kemajemukan latar belakang, membuat setiap orang 

mempunyai cara padangang berbeda-beda. Hal ini tak jarang ditemui di kehidupan 

sekolah, terutama dalam forum diskusi. Menurunkan ego pribadi merupakan sikap 

toleransi yang harus kita terapkan demi kehidupan yang rukun dan damai. Namun, 

sebagian siswa sering kali sulit mempraktikkan hal ini, apalagi bila siswa tersebut 

berpegang teguh pada pendiriannya yang belum tentu tau kebenarannya. Misalkan 
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ketika berdiskusi, beberapa siswa tidak mengharai pendapat lawan diskusi, bahkan ada 

yang sengaja mencari celah kesalahannya. Menjadi siswa berprestasi bukan hanya soal 

menang atau kalah dalam berargumen apalagi sampai tidak menghargai pendapat orang 

lain. Agar kegiatan diskusi berjalan dengan kondusif dan siswa dapat berinteraksi 

dengan baik maka harus ditanamkan sikap menghormati pendapat teman diantaranya 

yaitu mendengarkan pendapat teman, memberikan waktu kepada teman untuk 

mengemukakan pendapat, tidak menentang pendapat teman secara sepihak saja, 

menurunkan ego pribadi, mencari solusi bersama dengan bekepala dingin.  

3. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan sikap kerjasama siswa melalui 

metode diskusi pada pelajaran IPS kelas VIII F di SMP Negeri 1 Balong 

Ponorogo? 

Salah satu kecakapan hidup yang harus dikuasai oleh siswa yaitu kerja sama, 

bekerja secara bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu tim. Keterampilan 

kerja sama harus diberikan kepada siswa, karena dapat bermanfaat bagi mereka untuk 

meningkatkan kerja kelompok dan menentukan keberhasilan hubungan sosial di 

masyarakat. Dengan menggunakan metode diskusi pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial menuntut siswa untuk mampu bekerjasama dengan siswa lain. Materi yang 

dibahas didalam pelajaran IPS sangat mendukung untuk dijadikan bahan diskusi. 

Menurut Ibu Siti Nurhayati, S. Pd. Kerjasama merupakan: 

“Kerjasama merupakan bagian dari kehidupan sosial yang dilakukan oleh 

sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama.” 

 

Diskusi kelas merupakan musyawarah ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh 

pengetahuan secara luas dan bervariasi. Sebab dalam diskusi setiap peserta didik 

dituntut mengemukakan pendapat atau ide. Seperti yang diungkapkan murid kelas VIII 

F Kisnaila Septiana. 

 “Iya, karena dengan adanya kerjasama saat berdiskusi kita dapat bertukar 

pikiran satu sama lain dan dapat menghidupkan suasana kelas.” 

 



 
 

 
 

Beberapa gejala yang menunjukkan sikap siswa terjadinya interaksi sosial akan 

berpengaruh kepada teman yang diajak kerjasama dan juga siswa yang hanya berteman 

dengan teman tertentu saja, ketika ada diskusi kelompok hanya diam saja, dan sulit 

diajak bekerja sama ketika belajar kelompok. Hal ini menimbulkan interaksi sosial antar  

siswa akan tetap rendah, tidak ada rasa saling peduli antara siswa yang satu dengan 

siswa yang lain, tidak ada kerja sama yang terjalin antara siswa yang satu dan yang lain, 

tidak ada komunikasi yang  baik  antara  siswa  yang  satu  dengan  yang lain, dan siswa 

hanya akan berteman dengan teman-teman tertentu saja. Hal ini sebagaimana 

disampaikan oleh ibu Siti Nurhayati, S. Pd. selaku guru IPS sekaligus wali kelas SMP 

Negeri 1 Balong: 

“Masalah sosial ditemukan adanya beberapa siswa yang membentuk geng,  

selain itu siswa juga ada yang tidak mempunyai kepedulian terhadap orang lain. 

Rendahnya kemampuan bersosialisasi yang dialami siswa ditunjukkan dari 

perilaku siswa. Siswa sering mengejek teman lain, siswa sering berdebat ketika 

berselisih pendapat sehingga menjadikan kelas menjadi gaduh, komunikasi antar 

siswa kurang baik, dari situlah dapat dilihat bahwasanya murid tidak bisa diajak 

untuk bekerjasama.” 

 

Akan tetapi jika hubungan antara individu satu dengan individu lainnya lagi 

tidak baik saling bermusuhan saat diskusi berlangsung bisa jadi akan menimbulkan 

pertentangan. Seperti halnya saat melakukan kerjasama degan cara diskusi kelompok di 

kelas VIII F. Salah satu siswa kelas VIII F Kisnaila Septiana sebagai berikut: 

“Biasanya jika ada pertemanan yang hubungannya tidak baik bermusuhan 

mengakibatkan kegiatan kerjasama dalam diskusi menjadikan perdebatan, 

interaksi tidak baik saling menjatuhkan lawan kelompok. Pernah juga jika ada 

masalah dari salah satu teman lagi bermusuhan yang biasanya pilih-pillih teman 

jika kelompoknya tidak sesuai yang diingikan siswa tersebut proters kepada 

guru.”
48

 

 

Melakukan kegiatan diskusi merupakan bentuk dari interaksi sosial siswa dan 

dapat mempengaruhi sikap sosial siswa. Agar kegiatan kerjasama melelui diskusi 

berjalan sesuai yang direncanakan dan mencapai tujuannya, pembagian kelompok 

diskusi juga mempengaruhi dalam kegiatan kerja sama diskusi kelompok. Maka 
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diadakan pembagian kelompok dengan menyesuaikan  langkah-langkah dalam 

melaksanakan kegiatan diskusi kelas VIII F ibu Siti Nurhayati, S. Pd. Menyampaikan 

bahwa: 

“Sebelum kegiatan diskusi dimulai guru menjelaskan materi sebagai bahan 

stimulus bagi siswa dalam berdiskusi. Selanjutnya siswa diberi waktu untuk 

bertanya mengenai  bahan materi yang belum dipahaminya. Selanjutnya guru 

membagi kelompok diskusi, setiap kelompok berjumplah 5-6 siswa 

pembagiannya biasanya diacak sesuai daftar absen kalau tidak begitu dengan 

cara berhitung sesuai nomor yang didapat. Lalu siswa membentuk bergabung 

sesuai kelompoknya masing-masing dan menempati tempat yang sudah 

ditentukan guru pelajaran IPS. Selanjutnya guru membimbing kepada para siswa 

ketika akan berdiskusi, dan memberikan lembar kerja atau memberi materi yang 

ada dipelajaran IPS yang akan dibahas. Pada saat melaksanakan kegiatan diskusi 

setiap kelompok diharapkan bisa sling bekerjasama. Saling berbagi pengetahuan, 

bertukar pendapat, untuk menggali ilmu pengethuan yang lebih luas dan untuk 

memecahkan sebuah masalah sehingga setiap siswa dituntut untuk aktif dalam 

kegiatan diskusi. Setelah diskusi selesai setiap kelompok akan menyampaikan 

hasilnya. Pada tahap akhir guru menyimpulkan dari hasil diskusi tesebut. 

Dengan diadakan pembentukkan kelompok sebagai berikut juga dapat 

menyesuaikan anak satu dengan lainnya sehingga tidak memili-milih teman. 

 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan menunjukkan 

bahwa, meningkatkan sikap sosial siswa dengan menggunakan metode diskusi pada 

mata pelajaran IPS sudah baik akan tetapi kurang efesien. Sikap sosial dalam 

kenyataanya yang tercerminkan pada siswa dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya 

lingkungan tersebut berupa keluarga, sekolah dan masyarakat. Jika perkembangan anak 

difasilitasi secara baik dan benar maka siswa mencapai perkembangan sikap sosial yang 

baik. Apabila lingkungan sosial memfasilitasi siswa dengan dampak negatif maka sikap 

sosial siswa akan dicerminkan perilaku yang buruk atau menyimpang. Oleh karena itu 

pengembangan sikap sosial siswa disekolah sangat penting dilakukan untuk 

perkembangan sikap sosial yang baik. 

 Di SMP Negeri 1 Balong sesuai dengan hasil pengamatan peneliti, siswa kelas 

VIII F dalam kondisi pembelajaran, tampak bahwa sikap sosial siswa dikatagorikan 

kurang baik. Seperti yang peneliti temukan bahwa siswa tidak mencerminkan sikap 

jujur, sopan santun, dan kurangnya kerjasama.  



 
 

 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Setelah semua data direduksi dan menghasilkan temuan-temuan, selanjutnya perlu 

adanya analisis hasil penelitian analisis hasil penelitian . hal ini dilakukan agar data yang 

dihasilkan tersebut mampu untuk diinterprestasikan sehingga dapat mengambil kesimpulan 

peneliti yuang sejalan dengan rumusan masalah yang dituliskan. 

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan pemaparan dari 

data yang diperoleh baik melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dari beberapa pihak 

yang mengetahui tentang data yang dibutuhkan. Dengan demikian dari hasil data tersebut saling 

dikaitkan dengan teori dan pendapat para ahli yang menerapkan metode diskusi untuk 

meningkatkan sikap sosial siswa. 

Di SMP Negeri 1 Balong sesuai dengan hasil pengamatan peneliti, siswa kelas VIII F 

dalam kondisi pembelajaran, tampak bahwa sikap sosial siswa dikatagorikan kurang baik. 

Seperti yang peneliti temukan bahwa siswa tidak mencerminkan sikap jujur, sopan santun, dan 

kurangnya kerjasama.  

A. Analisis upaya guru dalam meningkatkan sikap jujur siswa melalui metode diskusi 

pada pelajaran IPS kelas VIII F SMP Negeri 1 Balong Ponorogo  

Jujur merupakan modal dasar dalam kehidupan bersama dan kunci keberhasilan. 

Melalui kejujuran kita dapat mempelajari, memahami, dan mengerti tentang keseimbangan-

keharmonisan. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan salah satu guru IPS kelas VIII 

F, menyampaikan bahwa selalu mengajarkan siswa-siswinya untuk selalu bersikap jujur. 

Berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa-siswi di kelas VIII F mengenai sikap jujurnya 

dengan ini guru berupaya untuk meningkatkan sikap jujur pada murid. 

Penerapan sikap jujur kehidupan kita itu sangat penting perlu dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Karena sikap jujur itu adalah sikap yang terpuji. Kejujuran adalah 



 
 

 
 

sangat penting bagi setiap orang dan kita harus terbiasa menanamkan itu dalam kehidupan 

sehari-hari. Karena setiap orang itu berbeda-beda mempunyai suatu perilaku dan tidak 

semua amanah bersifat umum dan terbuka. Fadillah mengatakan bahwa jujur merupakan 

perilaku yang patuh dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
49

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 28 Maret 2020, di 

kelas VIII F diperoleh informasi bahwa pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Balong 

Ponorogo sangat berperan dalam penanaman nilai karakter. Karakter yang dimaksud 

diantaranya kerjasama, sikap sopan santunnya , dan kejujuran. Dari nilai kejujuran sendiri 

disini dapat diimplementasikan nilai kejujuran dalam pembelajaran IPS dilakukan cara 

menerapkan pemberlajaran berbasis karakter di kelas sebagaimana dimuat dalam kurikulum 

2013 melalui metode diskusi. 

Darihasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, sikap kejujuran itu merupakan 

kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Kejujuran itu harus dimiliki setiap 

individu karena jujur membawa kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Guru IPS ibu Siti 

Nurhayati, S. Pd. Selalu berpesan kepada siswa-siswinya agar selalu berkata atau berbuat 

jujur kapanpun dan dimanapun mereka berada. Karena kejujuran merupakan salah satu 

kunci dari kesuksesan. 

Pembentukan sikap jujur yang di terapkan oleh guru IPS dengan melalui beberapa 

hal yaitu keteladanan, kegiatan spontan, kegiatan rutin, dan pengondisian. Yang 

dimaksudkan keteladanan disini yaitu perilaku atau sikap guru atau tenaga pendidik dalam 

memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi 

panutan bagi siswa-siswinya. Sebagai contoh kecil sikap jujur guru terhadap siswanya yaitu 

guru memberikan penilaian secara objektif kepada seluruh siswa-siswinya. Kegiatan spontan 

merupakan kegiatan yang tidak terjadwal dalam kejadian khusus, meliputi pembentukan 

perilaku memberikan senyum, salam, sapa, mengatasi perbedaan pendapat dan lain 
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sebagainya. Di SMP Negeri 1 Balong juga disediakan kantin kejujuran, dari kantin 

kejujuranlah dapat melatih siswa-siswinya dapat membentuk sikap jujur. Pengkondisian 

merupakan menciptakan kondisi yang mendukung terlaksananya pendidikan karakter, 

misalnya memasang poster kata-kata bijak dilingkungan sekolah, menjadikan lingkungan 

sekolah yang bersih, nyaman, damai, dan aman. 

Jika ada murid yang bertindak tidak jujur, maka Ibu Siti akan menegurnya, 

menasehatinya, dan memberikan sanksi. Contohnya jika ada murid yang ketahuan 

menyontek akan langsung  beri tugas yang dapat didiskusikan dengan temannya agar anak 

itu benar-benar faham dengan materi yang kurang dimengerti agar dipertemuan berikutnya 

tidak terjadi lagi murid yang menyontek.  

Cara meningkatkan sikap kejujuran pada siswa-siswinya yaitu dimulai dari gurunya, 

seorang guru harus bisa menjadi teladan bagi siswanya. Jika seorang guru ingin membangun 

karakter jujur pada anak didiknya, maka karakter jujur itu harus terbiasa muncul dulu pada 

gurunya. Sikap jujur jika dikatkan dengan metode diskusi juga dapat melatih kejujuran siswa 

dengan melalui kegiatan diskusi kita dapat mengetahui kemampuan murid saat berfikir, saat 

menemukan solusi, aktif atau tidaknya saat berpendapat dan sebagainya. Karena sebagian 

besar murid yang berdiam diri saat diskusi itu, murid yang kurang menguasai materi. 

Sedangkan jika ditanya sudah faham apa belum jawabnya sudah, tetapi setelah diuji diberi 

sebuah pertanyaan belum bisa menjawab. Berarti dapat disimpulkan anak itu tidak jujur, jika 

dirinya belum faham. 

 Biasanya yang menyebabkan siswa itu melakukan tindakan tidak jujur jika dilihat 

dari pengalaman dan pengamatan dilingkungan sekolah yaitu, siswa yang melakukan 

perilaku tidak jujur diantaranya yaitu karena takut mengakui kesalahannya. 

 

 



 
 

 
 

B. Analisis upaya guru meningkatkan sikap sopan santun siswa pada pelajaran IPS Kelas 

VIII F di SMP Negeri 1 Balong Ponorogo 

Sikap sopan santun yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hormat menghormati 

sesama, yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menghargai yang muda tidak lagi 

kelihatan dalam kehidupan serba modern ini. Hilangnya sikap sopan santun sebagian siswa 

sebagian siswa merupakan salah satudari sekian penyebab kurang terbentuknya karakter. 

Anak pun relatif mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, selalu menghargai 

orang lain, penuh percaya diri, dan memiliki kehidupan yang baik. Pendek kata dia tumbuh 

menjadi sosok yang beradab. 

Sikap sopan santun siswa saat di kelas VIII F saat pembelajaran diskusi kelompok 

yaitu selama kegiatan diskusi berlangsung, ada siswa yang kurang memperhatikan, saat 

menyampaikan pendapat kurang sopan dengan bahasa yang baik, kurang menghargai satu 

sama lain. Akan tetapi juga ada beberapa siswa-siswi yang mengikuti kegiatan diskusi 

dengan baik, menghargai pendapat teman, tidak berbuat gaduh, selalu berbicara dengan 

baik. Cara menyikapi murid yang kurang sopan santun yaitu dengan menasehati, dan 

memberi contoh yang baik. Sebagai contoh saat kegiatan diskusi berlangsung dianjurkan 

tidak ada teman yang menyela pembicaraan teman lainnya. 

Penyebab lunturnya sikap sopan santun pada siswa adalah biasanya dapat dilihat dari 

faktor internal dan eksternalnya. Misalnya. Kurangnya pembiasaan sopan santun di rumah, 

pergaulan bebas, sering berkata kasar, suka merintah, dan lain-lain. Cara mengetahui 

perilaku siswa saat di rumah yaitu, dengan adanya kontak sosial melelui media sosial, guru 

dan wali murid biasanya saling memberikan informasi mengenai sikap anak ketika di 

sekolahan dan di rumah. Murid yang tidak bisa menjaga sikap sopan santunnya biasanya 

dapat dilihat dari faktor internal dan eksternalnya. Misalnya. Kurangnya pembiasaan sopan 

santun di rumah, pergaulan bebas, sering berkata kasar, suka merintah, dan lain-lain. 



 
 

 
 

Upaya guru dalam meningkatkan sikap sopan santun pada siswa-siswi kelas VIII F 

saat diskusi berlangsung dengan menjadikan teladan siswa melalui cara berpakaian yang 

rapi jadi saat diskusi karena penampilan juga dapat jadi sorotan, bertuturkata yang sopan dan 

pantas, memberi motivasi pada siswa. Sikap dan perilaku yang ditampilkan harus dapat 

dicontoh oleh siswa atau dapat dijadikan teladan oleh siswa. 

C. Analisis upaya guru dalam meningkatkan sikap kerjasama siswa melalui metode 

diskusi pada pelajaran IPS kelas VIII F di SMP Negeri 1 Balong Ponorogo? 

Salah satu kecakapan hidup yang harus dikuasai oleh siswa yaitu kerja sama, bekerja 

secara bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu tim. Keterampilan kerja sama 

harus diberikan kepada siswa, karena dapat bermanfaat bagi mereka untuk meningkatkan 

kerja kelompok dan menentukan keberhasilan hubungan sosial di masyarakat. Kerjasama 

juga merupakan perilaku saling mendekati guna mengurus kepentingan bersama juga tujuan 

bersama, kerjasama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, melatih agar terbiasa 

berkomunikasi, memacu untuk lebih berani mengemukakan pendapat. Dengan 

menggunakan metode diskusi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial menuntut siswa untuk 

mampu bekerjasama dengan siswa lain. Materi yang dibahas didalam pelajaran IPS sangat 

mendukung untuk dijadikan bahan diskusi.  

Kerjasama juga merupakan bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama 

adalah suatu bentuk proses sosial, dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan 

untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas 

masing-masing.
50

 Kerjasama diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-

sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.
51

 

Menurut guru IPS kelas VIII F Ibu Siti Nurhayati mengartikan kerjasama merupakan 

bagian dari kehidupan sosial yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk mencapai 

tujuan bersama. Masalah yang biasa terjadi jika diadakan kerjasama diskusi kelompok. 
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Masalah sosial ditemukan adanya beberapa siswa yang membentuk geng,  selain itu siswa 

juga ada yang tidak mempunyai kepedulian terhadap orang lain. Rendahnya kemampuan 

bersosialisasi yang dialami siswa ditunjukkan dari perilaku siswa. Siswa sering mengejek 

teman lain, siswa sering berdebat ketika berselisih pendapat sehingga menjadikan kelas 

menjadi gaduh, komunikasi antar siswa kurang baik, dari situlah dapat dilihat bahwasanya 

murid tidak bisa diajak untuk bekjasama. 

Alasan diadakan kegiatan kerjasama, dengan adanya kegiatan diskusi siswa 

diharapkan dapat meningkatkan  kegiatan kerja sama. Siswa yang sebelumnya kurang aktif 

menjadi aktif mengikuti KBM. Faktor faktor pendukung dan penghambat kegiatan 

kerjasama saat diskusi berlangsung. Faktor pendukungnya yang ditunjukkan siswa saat 

kerjasama berdiskusi yaitu, suasana kelas lebih hidup sebab siswa menyerahkan pikiran 

kepada masalah yang sedang didiskusikan, dapat menaikkan prestasi kepribadian individu 

seperti sikap demokrasi, toleransi, berpikir kritis, sabar dan sebagainya. Faktor 

penghambatnya saat kerjasama dengan membentuk kelompok diskusi yaitu, siswa masih 

memilih-milih, ada sebagian siswa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi. 

Sikap siswa saat mengikuti kegiatan kerjasama, siswa yang sikapnya acuh tak acuh 

dan tidak bertanggung jawab terhadap hasil diskusi, ada beberapa murid yang mengikuti 

kegiatan kerjasama saat berdiskusi ada juga yang murid bersikap cuek tidak mau 

memperhatikan. Cara meningkatkan sikap kerjasama pada siswa kelas VIII F, Selalu 

memantau siswa mana yang kurang aktif dan jika ada, dibimbing, diarahkan, sampai siswa 

tersebut paham akan materi yang sedang didiskusikan. Menurut siswanya setelah 

menggunakan diskusi, karena dengan adanya kerjasama saat berdiskusi kita dapat bertukar 

pikiran satu sama lain dan dapat menghidupkan suasana kelas. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Jujur merupakan modal dasar dalam kehidupan bersama dan kunci keberhasilan. 

Melalui kejujuran kita dapat mempelajari, memahami, dan mengerti tentang keseimbangan-

keharmonisan. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan salah satu guru IPS kelas VIII 

F, menyampaikan bahwa selalu mengajarkan siswa-siswinya untuk selalu bersikap jujur. 

Berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa-siswi di kelas VIII F mengenai sikap jujurnya 

dengan ini guru berupaya untuk meningkatkan sikap jujur pada murid.  

Sikap sopan santun siswa saat di kelas VIII F saat pembelajaran diskusi kelompok 

yaitu selama kegiatan diskusi berlangsung, ada siswa yang kurang memperhatikan, saat 

menyampaikan pendapat kurang sopan dengan bahasa yang baik, kurang menghargai satu 

sama lain. Akan tetapi juga ada beberapa siswa-siswi yang mengikuti kegiatan diskusi 

dengan baik, menghargai pendapat teman, tidak berbuat gaduh, selalu berbicara dengan 

baik. Cara menyikapi murid yang kurang sopan santun yaitu dengan menasehati, dan 

memberi contoh yang baik 

Sikap siswa saat mengikuti kegiatan kerjasama, siswa yang sikapnya acuh tak acuh 

dan tidak bertanggung jawab terhadap hasil diskusi, ada beberapa murid yang mengikuti 

kegiatan kerjasama saat berdiskusi ada juga yang murid bersikap cuek tidak mau 

memperhatikan. Cara meningkatkan sikap kerjasama pada siswa kelas VIII F, Selalu 

memantau siswa mana yang kurang aktif dan jika ada, dibimbing, diarahkan, sampai siswa 

tersebut paham akan materi yang sedang didiskusikan. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, peelitimemberikan saran sebagai berikut: 

 



 
 

 
 

1. Siswa 

Supaya lebih memahami arti penting nilai kejujuran, sopan santun, dan sikap kerja sama 

dengan melalui diskusi tersebut harus banyak belajar agar selalu percaya diri saat 

menyuarakan pendapat didepan umum dan harus mampu memberikan atau merespons 

sikap yang baik terhadap orang yang bersangutan yang diajak diskusi. 

2. Guru 

Disarankan kepada guru IPS kelas VIII F, agar melibatkan siswa yang pendiam sulit 

diajak berinteraksi, selalu menanamkan sikap sosial yang baik dan menjadi suri 

tauladan yang baik untuk siswa-siswinya. 

3. Disaranan kepada peneliti selanjutnya, untuk sebagai acuan sebagai peneliti dan untuk 

lebih disempurnakan lagi.  
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