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ABSTRAK 

Penelitian dilaksanakan di SDN 018 Binjai Rengat Barat dengan 
menggunakan metode diskusi pada mata pelajaran IPA. Penelitian ini 

dilaksanakan bulan April 2017. Penelitian ini dilakukan karena sering terjadinya 
kendala proses dalam pembelajaran yang dilakukan guru dalam merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran.. Karena itu penelitian mengambil metode 
diskusi dengan tujuan agar siswa dalam pembelajaran tertarik dengan materi 
yang disajikan. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 018 Binjai Rengat 

Barat dengan jumlah siswa 28 orang. Prosedur penelitian berupa perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pada tahap perencanaan peneliti menyiapkan 

silabus, RPP, LKS, lembar observasi siswa dan alat penilaian kemampuan guru. 
Data awal siswa yang mencapai KKM 75 sebanyak 11 siswa dari 28 siswa atau 
39,28 %. Pada perbaikan pembelajaran siklus I terjadi peningkatan. Siswa yang 

mendapat nilai 75 keatas menjadi 17 siswa atau 60,71 % dan pada perbaikan 
pembelajaran siklus II yang mendapat nilai 75 ke atas menjadi 23 siswa atau 

82,14 %. 
 
Kata Kunci : IPS, Metode Diskusi, Hasil Belajar 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kegiatan belajar mengajar yang selama ini dilaksanakan di SDN 018 Binjai 
Rengat Barat selalu menggunakan metode yang monoton artinya dari tahun 

ketahun tidak pernah mengalami perubahan karena adanya perubahan kondisi 
mereka akan mengalami permasalahan yang tidak mereka sadari. Oleh karena itu, 

sebagai seorang guru harus tahu apa kebutuhan anak didik terutama dalam 
penyampaian materi pelajaran. Sehingga perlu seorang guru untuk mengadakan 
variasi metode pembelajaran dalam kegiatan belajar dan mengajar. Manakah yang 

lebih bagus cara penyampaian materi supaya hasil belajar bagus dan memuaskan.  
Berdasarkan hasil observasi hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

dapat dikatakan bahwa pemahaman konsep IPS pada materi bangun datar 
sederhana belum tentu optimal. Hal ini ditunjukan dari nilai rata-rata belum 
mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM). Dari 28 siswa hanya 11 orang 

yang mendapat nilai bagus. Sisanya 17 orang belum mencapai KKM. Hal ini 
diperkuat dengan kemampuan siswa dalam memahami materi. Pada umumnya 

siswa menganggap IPS merupakan pelajaran yang susah dimengerti. Kurang 
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konsentrasi menghadapi pelajaran karena kurang dimengerti.Adapun identifikasi 
masalah adalah sebagai berikut siswa kurang tertarik pada mata pelajaran yang 
disajikan. Media yang digunakan kurang memadai. Penjelasan masih monoton 

sehingga sulit dipahami siswa dan kemampuan siswa berbeda. 
Peneliti melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan konsep IPS pada 

materi bangun datar sederhana dapat ditingkatkan. Dalam pembelajaran IPS SD, 
agar bahan pengajaran yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami siswa, 
diperlukan alat bantu pembelajaran yang disebut media. Media adalah alat bantu 

pembelajaran yang secara sengaja dan terencana disiapkan atau disediakan guru 
untuk menjelaskan bahwa pelajaran, serta digunakan siswa untuk terlibat langsung 

dalam pembelajaran IPS. Peralatan yang akan digunakan didalam kelas dapat 
digunakan untuk mengerjakan suatu tugas, tempat menulis pelajaran, membuat 
grafik, menampilkan gambar, tabel, memberikan penjelasan, mengamati dan 

mempelajari hasil perhitungan, menyelidiki suatu pola dan belatih soal-soal. 
Metode diskusi merupakan salah satu model pembelaaran yang tepat untuk 

permulaan bagi guru baru yang hendak mengadakan perubahan pengajaran. Guru 
menjelaskan materi secara singkat dan kemudian siswa mengerjakan LKS 
bersama-sama. Setelah itu semua siswa menjelaskan LKS secara bergantian dan 

siswa yang menjawab benar akan mendapat penghargaan.  
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang “Penerapan Metoe Diskusi Untuk Memperbaiki Proses Hasil Belajar IPS 
Siswa Kelas IV SDN 018 Binjai Rengat Barat”. 
 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut“Apakah penerapan Metoe Diskusi dapat memperbaiki proses pembelajaran 
dan dapat  meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 018 Binjai Rengat 
Barat semester genap tahun pelajaran 2016/2017 pada materi Sikap Kepahlawanan 

dan Patriotisme ?’’. 
 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki dan 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 018 Binjai Rengat Barat 

semester genap tahun pelajaran 2016/2017 pada materi sikap kepahlawanan dan 
patriotisme. Bagi guru dapat meningkatkan kinerja dan pengetahuan guru yang 

profesional sehingga menghasilkan pendidikan yang bermutu. Khususnya bagi  
siswa agar lebih tertarik dan memudahkan siswa dalam pemahaman konsep IPS 
melalui metode diskusi kelompok. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Metode Diskusi Kelompok 

Pengaruh adalah dorongan yang menimbulkan suatu efek terhadap diri 
seseorang baik itu berupa efek positif maupun negatif. Dorongan yang 

dimaksudkan adalah “Seseorang melakukan aktivitas karena didorong oleh adanya 
faktor- faktor, kebutuhan biologis, insting, dan mungkin unsur-unsur kejiwaan yang 

lain serta adanya pengaruh perkembangan budaya manusia. Sardiman (2012:77). 
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Rogers dalam Sardiman berpendapat manusia memiliki dorongan untuk 
menggerakkan dirinya ketujuan yang positif Sardiman (2012:108). Dengan kata 
lain pengaruh atau dorongan adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan 

tujuan untuk memberikan suatu efek atau perubahan pada objek yang kita tuju, 
pengaruh atau dorongan yang di maksut dapat beragam bentuknya dan salah 

satunya adalah motivasi belajar. 
Sedangkan metode diskusi kelompok adalah metode yang mempelajari 

bahan atau permasalahan yang ada dengan cara berdiskusi bersama-sama (dalam 

bentuk kelompok-kelompok kecil) sehingga didapatkan kata mufakat terhadap 
solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang telah dibahas tersebut. Dalam 

pembelajaran menggunakan metode Diskusi Kelompok kelompok sisiwa akan 
dibagi kedalam kelompok-kelompok, dalam kelompok tersebut secara tidak sadar 
akan terbentuk masing-masing individu dengan tugas dan perananya masing-

masing dan secara alami dalam kelompok tersebut akan melahirkan persaingan 
positifdan rasa tanggungjawab terhadap apa yang menjadi tugasnya. Metode 

diskusi kelompok merupakan metodeyang cocok digunakan untuk membuat siswa 
lebih aktif dan berfikir kritis dalam pelajaran, dengan siswa aktif dalam proses  
pembelajaran maka pembelajaran diskusi dapat memberikan efek positif dengan  

meningkatnya  motivasi  belajar siswa. 
Dalam metode ini guru sebagai fasilitator memberikan materi atau 

permasalah kepada siswa untuk diselesaikan atau dicari jalan keluarnya dengan 
cara berdiskusi dengan teman kelompoknya, sehingga akan didapatkan kesimpulan 
bersama. Tidak semua cara menyelesaikan masalah dengan bersama-sama atau 

berkelompok itu dapat disebut diskusi, karena diskusi memiliki aturan sendiri yang 
membedakan antara diskusi dengan yang lainya.  

Sebagaimana telah dikutip oleh Syamsul Nizar (2011) diskusi dari aspek 
bahasa adalah proses tukar menukar pemikiran antara dua orang atau lebih dalam 
rangka menyelesaikan suatu persoalan atau masalah.  Kata diskusi berasal dari 

bahasa latin yaitu “discussus” yang berarti “tu examine”, “Investigate” 
(memeriksa, menyelidiki). Secara umum kata diskusi adalah suatu proses yang 

melibatkan dua orang atau lebih individu yang berintegrasi secara verbal dan 
saling berhadapan muka mengenai tujuan atau mempertahankan pendapat atau 
pemecahan masalah. 

Menurut para ahli Killen yang telah dikutip oleh Wina Sanjaya (2010) 
mengungkapkan metode diskusi kelompok adalah pembelajaran yang 

menghadapkan peserta didik pada suatu pemasalahan, menjawab pertanyaan, 
menambah dan memahami pengetahuan peserta didik serta untuk membuat suatu 
keputusan dalam belajar.  

Oleh sebab itu, diskusi diharapkan tidak sekedar adu mulut, beradu 
argumentasi, atau menunjukan kemampuan persuasi dan retorika untuk 

memenangkan pahamnya sendiri. Akan tetapi dalam diskusi setiap individu 
disampinng memberikan argumentasi yang ilmiah juga memberikan sumbangsih 
suatu solusi yang tepat sehingga seluruh kelompok kembali kepada pemahaman 

yang dibina bersama. 
Metode mengajar diskusi merupakan cara mengajar dalam pembahasan dan 

penyajian materinya melalui suatu problema atau pertanyaan yang harus 
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diselesaikan berdasarkan pendapat atau keputusan secara bersama. Metode Diskusi 
Kelompok sering digunakan dalam pembelajaran kelompok, umpamanya kalau 
menggunakan pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) dan keterampilan 

proses dalam pembelajaran Metode Diskusi Kelompok cenderung akan digunakan. 
Kemampuan guru yang harus diperhatikan untuk menunjang keberhasilan 

diskusi diantaranya sebagai berikut.Mampu merumuskan permasalahan sesuai 
dengan kurikulum yang berlaku.Mampu membimbing siswa untuk merumuskan 
dan mengidentifikasi permasalahan serta menarik kesimpulan.Mampu 

mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan permasalahan dan 
pengembangan kemampuan siswa. Mampu mengelola pembelajaran melalui 

diskusi.Menguasai permasalahan yang didiskusikan. 
Dalam penelitian ini peneneliti akan menggunakan Metode Diskusi 

Kelompok-kelompok, diskusi  kelompok  menurut  merupakan  metode  yang  

membagi  kelas  kedalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan masalah yang 
diberikan oleh guru, dan meyajikan masalah yang telah didiskusikan kedepan 

kelas untuk mendapat tanggapan dari audience (kelompok lain), sehingga akan 
ditemukan titik temu pendapat terhadap masalah atau sub masalah yang menjadi 
pokok bahasan kelompok masing-masing. Kata mufakat disini adalah dimana 

semua kelompok dapat setuju dan menerima pendapat yang diutarakan oleh 
kelompok yang majuatau mempresentasikan materi yang ada tersebut, seperti yang 

dikemukakan oleh Hosnan. “Metode Diskusi Kelompok (Discussion Method) 
diaplikasikan dalam proses belajar mengajar untuk: (a) Mendorong siswa berpikir 
kritis, (b) Mendorong siswa mengekspresikan pendapatnya secara bebas. (c). 

Mendorong siswa menyumbangkan buah pikirannya untuk memecahkan masalah 
bersama. (d) Mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban 

untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang seksama (Hosnan, 
2014:187). 
 

Hasil Belajar 

Anitah (2010) mengatakan bahwa hasil belajar merupakan kulminasi dari 

suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. Hasil belajar harus menunjukkan 
suatu perubahan tingkah laku atau perolehan perilaku yang baru dari siswa yang 
bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari. Bentuk perubahan tingkah laku 

harus menyeluruh secara komprehensif sehingga menunjukkan perubahan tingkah 
laku. 

Karena belajar merupakan perubahan perilaku secara menyeluruh bukan 
hanya pada satu aspek saja tetapi terpadu secara utuh. Oleh karena itu, guru harus 
memperhatikan secara seksama supaya perilaku tersebut dapat dicapai sepenuhnya 

dan menyeluruh oleh siswa. Perwujudan hasil belajar akan selalu berkaitan dengan 
kegiatan evaluasi pembelajaran sehingga diperlukan adanya teknik dan prosedur 

evaluasi belajar yang dapat menilai secara efektif proses dan hasil belajar.  
Untuk melihat hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan berfikir 

kritis dan ilmiah pada siswa sekolah dasar, dapat dikaji proses maupun hasil 

berdasarkan kemampuan membaca, mengamati dan atau menyimak apa yang 
dijelaskan atau diinformasikan, Kemampuan mengidentifikasi atau membuat 

sejumlah (sub-sub) pertanyaan berdasarkan substansi yang dibaca, diamati dan 
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atau didengar, Kemampuan mengorganisasi hasil-hasil identifikasi dan mengkaji 
dari sudut persamaan dan perbedaan. Kemampuan melakukan kajian secara 
menyeluruh. Kemampuan tersebut sudah dapat diterapkan di sekolah dasar 

khususnya pada kelas tinggi. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 
perubahan tingkah laku secara utuh dan menyeluruh yang diperoleh dari hasil 

evaluasi belajar sebagai tolak ukur penguasaan atau pengalaman yang dicapai 
siswa. 

Menurut Anitah (2010) keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor- faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua 
kelompok, yaitu faktor dalam diri siswa sendiri (intern) dan faktor dari luar diri 

siswa (ekstern). 
Faktor dari dalam diri siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar 

diantaranya adalah kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan 

dan kesehatan, serta kebiasaan siswa. Salah satu hal penting dalam kegiatan belajar 
yang harus ditanamkan dalam diri siswa bahwa balajar yang dilakukannya 

merupakan kebutuhan dirinya.  
Faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya 

adalah lingkungan fisik dan non fisik (termasuk suasana kelas dalam belajar, 

seperti riang gembira, menyenangkan), lingkungan sosial budaya, lingkungan 
keluarga, program sekolah, guru, pelaksanaan pembelajaran, dan teman sekolah.  

Guru merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap proses maupun 
hasil belajar, sebab guru merupakan manajer atau sutradara dalam kelas. Dalam 
hal ini, guru harus memiliki kompetensi dasar yang disyaratkan dalam profesi 

guru. 
Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai 

indikator tentang nilai dari penggunaan strategi pembelajaran. Penilaian hasil 
belajar bertujuan melihat kemajuan hasil belajar peserta didik dalam hal 
penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya dengan tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan. 
 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Lokasi dan Waktu Penulisan 

Subjek dalam penulisan ini adalah siswa kelas IV SDN 018 Binja i Rengat 

Barat yang berjumlah 28 siswa dan guru IPS yang mengampu pelajaran tersebut. 
Penulisan ini dilaksanakan di SDN 018 Binjai Rengat Barat yang terletak di 

Kabupaten Indragiri Hulu. Pelaksanaan penulisan ini adalah pada awal bulan 
Maret hingga akhir April 2017. 
 

Prosedur Tindakan 

 Penulisan ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

kognitif siswa kelas IV SDN 018 Binjai Rengat Barat dengan menggunakan 
Metode Diskusi Kelompok pada materi Sikap Kepahlawanan dan Patriotisme. 
Penulisan ini terdiri dari beberapa siklus penulisan, hal ini dilakukan karena 

penulisan ini akan terhenti ketika sudah terjadi peningkatan keaktifan dan hasil 
belajar kognitif siswa sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.  
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 Perbaikan penulisan yang digunakan adalah penulisan tindakan kelas yang 
terdiri dari dua siklus masing-masing siklus meliputi perencanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi. Secara lebih rinci diuraikan dalam bagan sebagai berikut : 

Gambar 1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

 
Sumber : Direktorat Tendik (2008) 

 

Teknik Analisis Data 

Pengumpulan data dilakukan bersama dengan pelaksanaan penulisan pada 

saat proses pembelajaran. Pelaku pengumpulan data adalah penulis dan teman 
sejawat yang bertugas sebagai observator.  

Penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan hasil post tes dan 
teman sejawat mengumpulkan data yang berhubungan dengan perilaku guru dan 
siswa pada saat pembelajaran. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data 

adalah lembar pengamatan dan lembar post tes. Hasil pengamatan diperoleh dari 
pengamatan terhadap perilaku guru dan siswa, sedangkan hasil post tes diperoleh 

dari analisis lembar post tes.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pra Siklus  

 Pada pembelajaran pra siklus mata pelajaan IPS kelas IVSemester II di 
SDN 018 Binjai Rengat Barat tahun 2016/2017 dengan materi Sikap 
Kepahlawanan dan Patriotisme. hasilnya kurang memuaskan. Hasil belajar pada 

pra siklus dapat disajikan pada tabel sebagai berikut.  
Tabel 1. Hasil Evaluasi Belajar Pra Siklus 

No KKM 
Jumlah siswa 

Presentase 

Ketercapaian KKM Jumlah siswa belum 
mencapai KKM 

Jumlah siswa 
mencapai KKM 

1. 75 17 11 39,28% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran sebanyak 17 siswa, yang 
tuntas hanya 11 siswa dengan prosentase ketuntasan belajar adalah 39,28%. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih rendah dalam penguasaan materi 
pembelajaran yang diberikan oleh guru. Maka penulis perlu mengambil langkah 
untuk memperbaiki pembelajaran tersebut, agar siswa dapat memahami materi 

pembelajaran. Hasil ini juga dapat dilihat dalam diagram berikut : 
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Gambar 2. Hasil Ketuntasan Pra Siklus 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Dari analisis hasil tes formatif pra siklus dan gambar grafik diatas dalam 

pembelajaran IPS tentang Sikap Kepahlawanan dan Patriotisme jumlah siswa yang 
mencapai atau lulus KKM adalah 39,28% dari total keseluruhan kelas dan jumlah 

siswa yang tidak lulus KKM adalah 61%. Maka penulis menjadikan hasil dari pra 
siklus untuk menjadi acuan dari pelaksanaan pada Pelaksanaan PTK yang akan 
dilakukan. 

 
Siklus I 

Perbaikan pembelajaran siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Maret 
2017 pada pertemuan ketiga yaitu UH pada siklus I. Secara lengkap hasil 
perbaikan pembelajaran siklus I dapat dilihat pada tabel 2.  

Tabel 2. Hasil Evaluasi Belajar Siklus I 

No KKM 

Jumlah siswa 
Presentase 

Ketercapaian KKM Jumlah siswa belum 
mencapai KKM 

Jumlah siswa 
mencapai KKM 

1. 75 10 18 60,71% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran sebanyak  10 siswa, yang 
tuntas naik menjadi 18 siswa dengan prosentase ketuntasan belajar adalah 64,28%. 
Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih kurang dalam penguasaan 

materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Maka penulis perlu mengambil 
langkah untuk memperbaiki pembelajaran tersebut, agar siswa dapat memahami 
materi pembelajaran. Hasil ini juga dapat dilihat dalam diagram berikut.  

Gambar 3. Hasil Ketuntasan Siklus I 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017)  

Dari analisis hasil tes formatif siklus I dan gambar grafik diatas dalam 
pembelajaran IPS tentang Sikap Kepahlawanan dan Patriotisme jumlah siswa yang 

mencapai atau lulus KKM adalah 64% dari total keselruhan kelas dan jumlah 
siswa yang tidak lulus KKM adalah 34%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil 

39% 

61% 

Hasil Ketuntasan Pra Siklus  

Siswa lulus 
KKM 

tidak lulus 
KKM 

61% 

39% 

Hasil Ketuntasan Siklus I 

Siswa lulus 
KKM 

tidak lulus 
KKM 
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prestasi siswa sudah ada kemajuan atau peningkatan prestasi siswa, akan tetapi 
masih perlu ditingkatkan agar siswa dapat menguasai materi pelajaran PKn tentang 
Peraturan perundang-undnagan yang diajarkan oleh guru. Maka penulis masih 

perlu segera mengambil langkah untuk memperbaiki pembelajaran tersebut, agar 
siswa dapat memahami materi sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai dalam 

pembelajaran. 
 
Siklus II 

Perbaikan pembelajaran siklus II dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 
Maret 2017 dengan objek penulisan adalah siswa kelas IV SDN 018 Binjai Rengat 

Barat. Dengan dibantu teman sejawat yang bertindak sebagai observer / penulis 
pelaksanaan sesuai dengan rencana. Skenario pembelajaran berlangsung dengan 
baik. Pada akhir pembelajaran, penulis mengadakan evaluasi hasil belajar untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan. Hasil perbaikan pembelajaran disajikan pada 
tabel 3 sebagai berikut. 

Tabel 3. Hasil Evaluasi Belajar Siklus II 

No KKM 

Jumlah siswa 
Presentase 

Ketercapaian KKM Jumlah siswa belum 

mencapai KKM 

Jumlah siswa 

mencapai KKM 

1. 75 23 5 82,14% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
Dari pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II. Pada akhirnya 

pembelajaran IPS dengan materi Sumber hukum Sikap Kepahlawanan dan 
Patriotisme di kelas IV Semester II tahun pelajaran 2016/2017 di SDN 018 Binjai 
Rengat Barat dapat berhasil dengan memuaskan, lebih dari 75% siswa tuntas 

belajar dengan nilai 75 keatas. Setelah melalui kegiatan perbaikan pembelajaran 
siklus II maka hasil tes formatif mata pelajaran IPS pada akhir siklus II mengalami 

peningkatan yang signifikan.  
 Dari tabel 3 dapat dilihat hasil evaluasi perbaikan pembelajaran siklus II, 
bahwa dari 28 siswa ada 5 siswa yang mendapat nilai di bawah 75 karena nilai 

terendah adalah 75 dalam hasil siklus II tersebut dan nilai tertinggi adalah 85 dari 
batas KKM yaitu 75. Apabila hasil evaluasi perbaikan pembelajaran siklus II mata 

pelajaran IPS dengan materi Sikap Kepahlawanan dan Patriotisme kelas IV 
semeter II di SDN 018 Binjai Rengat Barat pada akhir kegiatan perbaikan 
pembelajaran siklus II jika disajikan dalam bentuk diagram maka akan terlihat 

seperti grafik 4 dibawah ini. 
Gambar 4. Hasil Evaluasi Perbaikan Pembelajaran Siklus II 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
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Dari analisis hasil tes formatif siklus II dan gambar diagram di atas dalam 
pembelajaran IPS tentang Sikap Kepahlawanan dan Patriotismesiswa yang tuntas 
23 siswa dengan prosentase ketuntasan belajar 82,14%. Hal ini menunjukkan 

bahwa yang dilakukan oleh guru sudah berhasil meningkatkan prestasi siswa 
sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam menguasai materi pembelajaran IPS 

tentang Sikap Kepahlawanan dan Patriotisme. 
 Dari hasil penulisan yang dilakukan diatas, dari pra siklus hingga siklus II, 
menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam proses pembelajaran dan hasil belajar 

siswa yang dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini. 
Tabel 4. Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar dan Nilai Rata-rata 

No Kriteria Pra siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 Tuntas 39,28 % 64,28 % 82,14 % 

2 Belum tuntas 60,72 % 35,72 % 17,86 % 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
 Dari tabel diatas siswa yang nilainya 75 ke atas pada evaluasi sebelum 
perbaikan pembelajaran ada 11 siswa dari 28 siswa atau 39,28 %. Pada perbaikan 

pembelajaran siklus I terjadi peningkatan. Siswa yang mendapat nilai 75 ke atas 
menjadi 18 siswa atau 64,28 % dan pada perbaikan pembelajaran siklus II yang 

mendapat nilai 75 ke atas menjadi 23 siswa atau 82,14 %.  
Peningkatan dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa yang dapat 

dilihat pada diagram 4.4 dibawah ini : 

Gambar 5. Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Pra Siklus, Siklus I 

dan Siklus II 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
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metode pembelajaran. Metode yang akan digunakan adalah Metode Diskusi 
Kelompok kelompok. 

Pada siklus I, siswa yang mencapai kriteria keberhasilan meningkat 

menjadi 17 siswa (60,71%) dari 28 siswa. Pada siklus I ini, pembelajaran IPS 
sudah menerapkan Metode Diskusi Kelompok kelompok. Pembelajaran IPS 

menggunakan Metode Diskusi Kelompok kelompok tidak berfokus pada guru. 
Guru melakukan pengamatan, memberikan pengarahan dan bimbingan kepada 
kelompok yang mengalami kesulitan, sedangkan siswa bekerjasama memecahkan 

topik yang diberikan guru dengan kelompoknya masing-masing. Siswa belajar 
bagaimana belajar dari orang lain, menanggapi pendapat orang lain, bagaimana 

memelihara kesatuan kelompok, dan belajar tentang teknik-teknik pengambilan 
keputusan yang amat berguna bagi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. 
Melalui aktivitas-aktivitas ini berangsur-angsur akan meningkatkan kecerdasan 

interpersonal siswa.  
Peningkatan aktivitas siswa pada siklus I terlihat dalam melaksanakan 

kegiatan diskusi kelompok. Siswa sudah mau bertanya dan menjawab pertanyaan 
dari guru, berani untuk berbicara didepan kelas walaupun masih malu-malu, dan 
dapat mengutarakan pendapatnya. Dibalik peningkatan tersebut, pelaksanaan 

siklus I juga masih memiliki kekurangan. Kekurangan itu adalah, jalannya diskusi 
masih dikuasai siswa yang aktif, ada beberapa siswa yang masih pasif, siswa 

masih malu-malu dalam melaksanakan diskusi dan presentasi belum melibatkan 
partisipasi aktif seluruh peserta diskusi. Melihat hal tersebut, guru dan peneliti 
menyusun rencana perbaikan yang akan dilaksanakan dalam siklus II.  

Pada siklus II, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 23 siswa 
(84.14%) sudah mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Guru 

melaksanakan pembelajaran berdasarkan perbaikan yang telah direncanakan 
sebelumnya. Guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan namun tetap 
terkontrol. Pembelajaran diselingi dengan lelucon- lelucon yang bertujuan untuk 

menarik perhatian siswa. Siswa menjadi lebih antusias mengikuti pembelajaran. 
Mereka juga tidak tegang ataupun malu untuk bertanya pada guru dalam proses 

diskusi. Aktivitas siswa meningkat, siswa yang pasif sudah ikut berpartisipasi aktif 
dan terlihat kerjasama yang baik dalam setiap kelompok. Siswa dapat 
mengeluarkan pendapatnya, menghargai pendapat temannya, bertukar pendapat 

dan sudah terjadi interaksi dengan peserta diskusi dalam melakukan presentasi. 
Siswa juga dapat bergabung dengan teman lain selain teman akrabnya.  

Pada akhir siklus II, masih dijumpai 5 siswa yang belum mencapai kriteria 
keberhasilan dari total seluruhnya 28 siswa. Hal ini dikarenakan siswa tersebut 
memang memiliki sifat yang sangat pemalu dan kurang percaya diri, sehingga 

dibutuhkan waktu yang lebih lama dan berkesinambungan agar kecerdasan 
interpersonal mereka meningkat. Pada dasarnya kriteria keberhasilan yang 

ditentukan telah tercapai karena sebanyak 84,14%, peneliti akan tetap 
memperhatikan 5 siswa yang belum berhasil. Perlakuan-perlakuan yang akan 
diberikan guru yaitu: lebih banyak memberikan kesempatan untuk tampil di depan 

kelas untuk memunculkan keberanian siswa, memberi motivasi untuk lebih 
percaya diri, dan melakukan pendekatan secara lebih mendalam.  
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Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II 
walaupun disini peneliti tidak meneliti hasil belajar siswa. Peningkatan ini dirasa 
sangat baik karena selain berupaya untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal 

siswa, kemampuan akademik siswa juga tidak terlupakan.  
Dari observasi dan refleksi yang dilakukan guru dan peneliti, pelaksanaan 

pembelajaran IPS dengan menggunakan Metode Diskusi Kelompok kelompok 
telah sesuai dengan yang diharapkan. Sebagian besar siswa sudah menunjukkan 
keaktifannya dalam pembelajaran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa siswa 

dapat melaksanakan pembelajaran dengan Metode Diskusi Kelompok kelompok 
dengan baik sehingga berangsur-angsur kecerdasan interpersonal siswa meningkat. 

Peningkatan ini sesuai dengan pendapat Muhammad Yaumi (2012: 149) yang 
mengatakan bahwa untuk dapat mengembangkan dan mengkonstruksi kecerdasan 
interpersonal yang dimiliki peserta didik, salah satu aktivitas pembelajaran yang 

sesuai yaitu berdiskusi kelompok. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan Metode Diskusi Kelompok kelompok untuk meningkatkan Hasil 

pembelajaran IPS kelas IV pada materi Sikap Kepahlawanan dan Patriotisme  
dalam pembelajaran IPS dinilai berhasil.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Setelah penulis melaksanakan proses perbaikan pembelajaran PKn melalui 
perbaikan pembelajaran siklus I dan perbaikan pembelajaran siklus II dengan 
materi Peraturan perundang-undangan di kelas V SDN 009 Petala Bumi dapat 

disimpulkan bahwa Metode Diskusi Kelompok dapat meningkatkan motivasi 
belajar siswa karena siswa terlibat langsung dalam pembelajaran, hal ini dapat 

dilihat dari keantusiasan siswa dalam diskusi.Metode Diskusi Kelompok dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa, terbukti dari siswa yang tuntas belajar dari 
39,28% pada pra siklus menjadi 60,71% pada siklus I dan 82,14% pada siklus 

II.Penggunaan metode diskusi akan membuat kegiatan belajar mengajar lebih 
menarik. Sehingga akan mendorong minat siswa untuk belajar sehingga dapat 

meningkatkan penguasaan materi pelajaran.Prosentase ketuntasan belajar siswa 
menglami peningkatan yang sangat signifikan setelah dilaksanakan perbaikan 
pembelajaran. 

 
Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh 
guru untuk meningkatkan motivasi dan prestasi siswa dalam pembelajaran sebagai 
tugas profesional. Saran yang diberikan penulis seperti berikut.  

1. Gunakan alat peraga sebagai media dalam setiap pembelajaran.  
2. Pilihlah media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran.  

3. Pilihlah metode yang sesuai dengan materi pembelajaran.  
4. Biasakan melakukan perbaikan pembelajaran apabila siswa belum tuntas dalam 

menguasai materi pembelajaran. 

5. Guru seyogyanya memperdalam alat peraga agar pembelajaran tidak 
verbalisme, membosankan dan mudah dipahami oleh siswa.  
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6. Guru hendaknya menciptakan suasana yang menyenangkan dalam 
pembelajaran sehingga siswa dapat belajar dengan optimal.  
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