
PENGARUH METODE PEMBELAJARAN DISKUSI KELOMPOK 

TERHADAP SIKAP DISIPLIN SISWA KELAS VIII DALAM MATERI 

NILAI NILAI SEMANGAT SUMPAH PEMUDA MTs HIDAYATUS 

SHOLIHIN TURUS KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Penulisan Skripsi Guna Memenuhi Salah Satu Syarat 

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

Pada Program Studi PPKn FKIP UN PGRI Kediri 

 

 

 

 

OLEH : 

HALAMAN JUDUL 

ALFI ZAIDATUL KHUSNAH 

NPM: 18.1.01.03.0005 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) 

UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA 

UN PGRI KEDIRI 

2022  

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

MOTTO 

“Allah (Tuhan) tidak bermaksud menyulitkan kamu, tetapi Dia bermaksud 

untuk menyucikan kamu dan melengkapi nikmat-Nya sehingga kamu dapat 

bersyukur” (QS. Al-Ma'idah: 6) 
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untuk menyelesaikan studi di UN PGRI Kediri. 

o Suami (Fatkur Rohman) serta Adik (Vika, Veny, Naja) telah memberikan 

dukungan serta selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi. 

o Teman Satu Kelas, Teman Satu Kantor yang tiada henti untuk mendukung 

dalam menyelesaikan skripsi. 

o Orang-orang baik yang selalu mendukung baik secara langsung atau tidak 

langsung yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu. 
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Abstrak 

Alfi Zaidatul Khusnah, Pengaruh Metode Pembelajaran Diskusi Kelompok 

Terhadap Sikap Disiplin Siswa Kelas VIII Dalam Materi Nilai Nilai Semangat 

Sumpah Pemuda MTs Hidayatus Sholihin Turus Kecamatan Gurah Kabupaten 

Kediri, Skripsi, PPKn, FKIP UN PGRI Kediri, 2022. 

Kata Kunci: Pengaruh, Diskusi Kelompok, Sikap Disiplin. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil pengamatan peneliti, bahwa 

terdapat beberapa hambatan yang terjadi selama pembelajaran PPKn di MTs 

Hidayatus Sholihin. Beberapa hambatan diantaranya yaitu proses belajar mengajar 

sikap disiplin siswa yang masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan ketika diberi 

tugas banyak siswa tidak meengumpulkan tugas sesuai kesepakatan, saat 

menjelaaskan masih banyak siswa yang ramai sendiri. Selain itu, metode 

pembelajaran yang digunakan kurang menarik perhatian siswa pada saat 

pembelajaran. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah sikap disiplin siswa 

sebelum menerapkan metode pembelajaran diskusi kelompok dalam materi 

nilai nilai semangat sumpah pemuda?(2)Bagaimanakah sikap disiplin siswa 

sesudah menerapkan metode pembelajaran diskusi kelompok dalam materi 

nilai nilai semangat sumpah pemuda? 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif  dengan Teknik yang digunakan dalam penelitain ini adalah 

metode eksperimen. Desain yang digunakan dalam peneliian ini adalah One 

Group pretest-posttest Design (Satu Kelompok Prates-Postest) 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Metode Pembelajaran diskusi 

kelompok diperoleh thitung > ttabel yaitu 6,916>2,051 dengan tingkat sig t < 0,05 

yaitu 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho di tolak dan Ha 

diterima, yang artinya adalah adnya pengaruh pembelajaran diskusi kelompok 

terhadap sikap disiplin siswa dalam materi nilai nilai semangat sumpah 

pemuda pada kelas VIII MTs Hidayatus Sholihin Turus kecamatan Gurah 

Kabupaten Kediri.  

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Nilai rata-rata siswa sebelum 

diberikan pengajaran dengan menggunakan metode diskusi adalah 55,30, 

sedangkan nilai rata-rata siswa  yang menggunakan metode pembelajaran diskusi 

sebesar 81,17 dalam pembelajaran PPkn Materi Nilai-Nilai Semangat Sumpah 

Pemuda. Penerapan pembelajran diskusi kelompok berpengaruh positif.. (2) 

Terdapat pengaruh yang signifikanan terhadap hasil belajar siswa kelas VIII, 

Karena didapat thitung > ttabel (6,916>2,051), maka Ho ditolak atau Ha diterima. 

Artinya, rata-rata sikap disiplin nilai nilai semangat sumpah pemuda, siswa yang 

diajar menggunakan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan 

Nasional. Oleh karena itu pendidikan perlu ditata dan dikelola seiring dengan 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta kemajuan masyarakat. 

Salah satu upaya yang sangat strategis dalam menata pembangunan pendidikan 

adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan, salah satunya dengan disediakannya sarana media 

yang bisa menunjang jalannya pendidikan di lingkungan sekolah-sekolah mulai 

dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. 

Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar pada proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”. 

Dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan, tidak 

tergantung kepada satu komponen saja misalnya guru, melainkan banyak 

komponen sebagai sebuah sistem dalam proses pembelajaran. Komponen- 

komponen tersebut antara lain program kegiatan, murid, sarana dan prasarana, 
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dana, lingkungan masyarakat, dan kepemimpinan kepala sekolah. Namun semua 

komponen tersebut tidak berguna bagi tercapainya kedisiplinan siswa jika tidak 

didukung oleh keberadaan guru yang professional. 

Salah satu faktor terpenting di dalam peningkatan kuantitas dan kualitas 

pengajaran adalah guru. Hal ini menuntut perubahan-perubahan dalam 

mengorganisasikan kelas, penggunaan metode mengajar, strategi belajar 

mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses belajar 

mengajar. Guru berperan sebagai pengelola proses belajar-mengajar, bertindak 

sebagai fasilitor yang berusaha mencipatakan kondisi belajar mengajar yang 

efektif, sehingga memungkinkan proses belajar mengajar, mengembangkan bahan 

pelajaran dengan baik, dan meningkatkan kemampuan siswa untuk menyimak 

pelajaran dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang harus mereka capai. 

Untuk memenuhi hal tersebut di atas, guru dituntut mampu mengelola proses 

belajar mengajar yang memberikan rangsangan kepada siswa, sehingga ia mau 

belajar karena siswalah subyek utama dalam belajar. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, anak adalah sebagai subjek dan sebagai 

objek dari kegiatan pengajaran, karena itu inti proses pengajaran tidak lain adalah 

kegiatan belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan. Belajar mengajar adalah 

suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang 

terjadi antarguru dengan anak didik. Pada hakikatnya tujuan belajar itu adalah 

terjadinya perubahan tingkah laku melalui proses belajar mengajar. Oleh karena 

itu, tidaklah heran jika belajar dan ngajaran, selalu berubah dan berkembang. 
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Perubahan paradigma dari pengajaran, atau instruksi yang berfokus kepada 

aktivitas guru menuju pembelajaran, yang berfokus kepada aktivitas siswa.  

Dengan adanya perubahan ini, metode pembelajaran yang beragam menjadi 

salah satu strategi agar siswa berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. 

Metode diskusi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh guru 

dengan menyajikan sebuah persoalan dan siswa mencoba untuk memecahkkan 

persoalan dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas dan kesiplinan siswa, 

sehingga siswa lebih aktif dalam mengemukakan pendapat ketika proses 

pembelajaran sedang berlangsung.  

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Peranan guru 

dipengaruhi oleh penguasaan ilmu yang dimiliki, cara memberikan pengajaran 

dan menumbuhkan sikap disiplin belajar siswanya. Selain itu, proses belajar 

mengajar dapat berjalan dengan lancar, baik dan berhasil apabila seseorang 

pendidik (guru) mampu menguasai materi dan memilih metode pengajaran yang 

tepat atau sesuai untuk mata pelajaran. Untuk itu seseorang pendidik (guru) yang 

professional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang 

ditandai dengan keahlian baik dalam penguasaan materi maupun pemilihan 

metode guna kelangsungan proses belajar mengajar. 

Metode adalah cara yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai 

tujuan. Seorang pendidik maupun calon pendidik harus memiliki pengetahuan 

tentang metode-metode pengajaran serta mampu meningkatkan sikap disiplin 
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siswa agar siswa lebih giat lagi dalam belajar. Selain itu, variasi-variasi metode 

pengajaran diharapkan mampu meningkatkan kediplinan siswa, khususnya pada 

mata pelajaran PPKn materi nilai nilai semangat sumpah pemuda. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk 

mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada 

budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk 

perilaku dalam kehidupan sehari-hari murid, baik sebagai individu maupun 

sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan makhluk 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.  

Perilaku-perilaku yang dimaksud di atas seperti menggelorakan nilai nilai 

semangat sumpah pemuda. Dalam semangat sumpah pemuda mengandung nilai : 

nilai cinta bangsa dan tanah air, nilai sikap rela berkorban, nilai persatuan, nilai 

menerima dan menghargai perbedaan, nilai mengutamakan kepentingan bangsa, 

nilai semangat persaudaraan, dan nilai meningkatkan semangat gotong royong. 

Dengan adanya hal tersebut, seorang guru harus mempunyai metode 

pengajaran yang tepat dalam membangkitkan sikap disiplin siswa dalam proses 

belajar mengajar yang dilakukan. Menurut Santoso, kedisiplinan adalah suatu 

yang teratur, misalnya disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan yang berarti 

bekerja secara teratur. Kedisiplinan berkenaan dengan kepatuhan dan ketaatan 

seseorang atau kelompok orang terhadap norma-norma dan peraturan-peraturan 

yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kedisiplinan dibentuk serta 

berkembang melalui latihan dan pendidikan sehingga terbentuk kesadaran dan 
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keyakinan dalam dirinya untuk berbuat tanpa paksaan. Hansen menyebutkan 

bahwa sikap disiplin erat kaitannya dengan kepribadian, motivasi, ekspresi dan 

konsep diri atau identifikasi, faktor keturunan dan pengaruh eksternal atau 

lingkungan. 

Hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran PPKn kelas 

VIII di MTs Hidayatus Sholihin Turus Kediri, dalam proses belajar mengajar 

sikap disiplin siswa yang masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan ketika diberi 

tugas banyak siswa tidak meengumpulkan tugas sesuai kesepakatan, saat 

menjelaaskan masih banyak siswa yang ramai sendiri. Selain itu, metode 

pembelajaran yang digunakan kurang menarik perhatian siswa pada saat 

pembelajaran. Fungsi dan peranan guru menjadi dominan. Siswa umumnya 

menyimak dan mendengarkan informasi atau pengetahuan yang diberikan guru. 

Ini menjadikan kondisi yang tidak efektif dan tergolong monoton. Guru sangat 

aktif tetapi sebaliknya siswa menjadi pasif dan tidak kreatif. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Metode Pembelajaran Diskusi Kelompok 

Terhadap Sikap Disiplin Siswa Kelas VIII Dalam Materi Nilai Nilai 

Semangat Sumpah Pemuda MTs Hidayatus Sholihin Turus Kecamatan 

Gurah Kabupaten Kediri” untuk mengidentifikasikan permasalahan yang 

terjadi sehingga dapat di kaji dan terselesaikan. 
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B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi Masalah dalam sikap disiplin dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Faktor-faktor tersebut adalah faktor Lingkungan sekolah yang kurang nyaman dan 

peraturan yang membuat siswa terlalu terikat bisa membuat beberapa siswa 

menjadi tidak disiplin atau peraturan yang ada disekolah sering tidak dijalankan 

sehingga membuat para siswa merasa peraturan tersebut bisa dilanggar karena 

tidak ada sanksi yang diberikan bagi siswa yang melakukan pelanggaran disiplin 

di sekolah. 

Faktor keluarga yang tidak harmonis sehingga anak terbiasa tidak hidup 

disiplin dan suka melakukan pelanggaran karena kurangnya pengarahan dari pihak 

keluarga, terutama orang tua. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak 

harmonis biasanya akan berpengaruh kepada nilai dan sering melanggar tata tertib 

serta menjadi tidak disiplin. Hal ini termasuk pada dampak broken home terhadap 

anak. 

Faktor ekonomi keluarga bisa juga membuat anak menjadi tidak disiplin 

disekolah. Anak yang harus membantu orang tua untuk mencari nafkah demi 

melanjutkan kehidupan di hari esok yang bisa membuat konsentrasinya menjadi 

terpecah. Tidak jarang anak yang bekerja dari pulang sekolah hingga malam 

menjelang tidur. Belum lagi rasa lelah karena harus bekerja membanting tulang 

membantu kehidupan perekonomian orang tua terbawa hingga ke sekolah yang 

membuat anak terpaksa harus sering melanggar disiplin sekolah. 
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Sehingga dari penjabaran diatas dapat disimpulkam bahwa faktor 

lingkungan, faktor keluarga dan faktor ekonomi dapat berpengaruh terhadap sikap 

disiplin siswa.  

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian masalah perlu adanya pembatasan masalah guna peneliti 

lebih focus pada masalah yang dikaji , pokok masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Metode Pembelajaran Diskusi Kelompok 

Metode Diskusi Kelompok dalam penelitian ini adalah metode 

pembelajaran siswa untuk bertukar pikiran mengenai informasi 

pengetahuan maupun pendapat tentang sebuah topik atau masalah yang 

ingin dicari jawaban/penyelesaian dari segala segi dan kemungkinan 

yang ada. 

2. Sikap Disiplin 

Sikap disiplin dalam penelitian ini berkaitan dengan suatu kondisi yang 

tercipta dan terbentuk melalui proses serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan 

ketertiban pada siswa. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di ambil rumusan 

masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah sikap disiplin siswa sebelum menerapkan metode 

pembelajaran diskusi kelompok dalam materi nilai nilai semangat 

sumpah pemuda pada kelas VIII MTs Hidayatus Sholihin Turus 

kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?  

2. Bagaimanakah sikap disiplin siswa sesudah menerapkan metode 

pembelajaran diskusi kelompok dalam materi nilai nilai semangat 

sumpah pemuda pada kelas VIII MTs Hidayatus Sholihin Turus 

kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat di ambil tujuan 

masalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sikap disiplin siswa dengan menerapkan metode 

pembelajaran diskusi kelompok dalam materi nilai nilai semangat 

sumpah pemuda siswa VIII MTs Hidayatus Sholihin Turus 

kecamatan Gurah Kabupaten Kediri 

2. Untuk mengetahui sikap disiplin siswa dengan tidak menerapkan metode 

pembelajaran diskusi kelompok dalam materi nilai nilai semangat 

sumpah pemuda siswa VIII MTs Hidayatus Sholihin Turus 

kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.  

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari berbagai 

pihak yaitu : 
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1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang di peroleh dari hasil 

pemelitian yang bersifat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan tentang pengaruh metode pembelajaran diskusi 

kelompok terhadap sikap disiplin siswa dan mampu dijadikan pedoman 

untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai informasi dan wawasan terkait adanya pengaruh metode 

pembelajaran diskusi kelompok terhadap sikap disiplin nilai nilai 

semangat sumpah pemuda pada siswa kelas VIII MTs Hidayatus Sholihin 

Turus Gurah Kediri. 

b. Bagi Guru 

 Mempermudah dalam membuat pembaruan materi pembelajaran, 

mempermudah penyempurnaan dan penyiapan materi pembelajaran. 

 

c. Bagi Siswa 

 Siswa dimungkinkan untuk tetap dapat belajar, kegiatan belajar 

menjadi sangat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan ketersediaan 

waktu para siswa. 

d. Bagi Sekolah 

 Menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan (infrastruktur, 

peralatan, buku-buku), mengefektifkan waktu proses belajar. 
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