
SARI 

Chalimatus Sakdiyah. 2012. Aktivitas Belajar Siswa dalam Pembelajaran 
dengan Menggunakan Metode Diskusi pada Mata Pelajaran IPS di SMP 
Negeri 11 Semarang. Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Hariyanto, M.Si, 
Pembimbing II: Drs. Suroso, M.Si.  

Kata kunci: Aktivitas Belajar, Metode Diskusi  
 

Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tidak hanya mengandung nilai edukasi 
yang bersifat mencerdaskan siswa, tetapi menjadikan siswa lebih kritis terhadap 
lingkungan sekitarnya. Metode diskusi menjadi alternatif dalam pembelajaran IPS karena 
selama ini pembelajaran IPS cenderung bersifat hafalan. Metode diskusi dipilih karena 
merupakan salah satu metode yang melibatkan siswa dalam pembelajaran, sehingga 
memungkinkan siswa untuk berbagi informasi. Permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah bagaimana aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran dengan 
menggunakan metode diskusi pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 11 Semarang? 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui aktivitas belajar siswa dalam metode 
diskusi. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa SMP N 11 Semarang, 
sebanyak 668 siswa yang terdiri dari 23 kelas. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas 
VII D dan VII E sebanyak 55 siswa. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive 
sampling. Variabel yang diteliti adalah aktivitas belajar siswa pada metode diskusi yang 
terdiri dari tiga sub variabel yaitu persiapan, pelaksanaan, akhir diskusi. Pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Analisis data yang digunakan 
adalah statistik deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan aktivitas belajar siswa pada metode diskusi 
tergolong kriteria aktif, ditunjukkan dengan nilai rata-rata yang mencapai 17,69. 
Dikatakan aktif karena selama diskusi berlangsung siswa mempersiapkan diskusi dengan 
sungguh-sungguh seperti mencari bahan dan menyusun bahan tersebut sesuai materi 
diskusi, kemudian melaksanakan diskusi dengan antusias seperti menyampaikan 
berdasarkan inti materi, bertanya tidak menyimpang dari diskusi, menanggapi 
berdasarkan pembahasan serta mengakhiri diskusi dengan baik yaitu membuat laporan 
berupa hasil dari diskusi yang telah dilakukan.    

Simpulan dari penelitian ini adalah aktivitas belajar siswa dalam metode diskusi 
termasuk dalam kriteria aktif. Keaktifan siswa dapat dilihat dari siswa mencari dari 
internet, menyusun sesuai materi diskusi, menyampaikan berdasarkan tema diskusi, 
menanggapi berkaitan dengan pembahasan diskusi, bertanya tidak menyimpang dari 
diskusi dan membuat laporan secara tertulis mengenai hasil diskusi.  

Saran yang diajukan sebagai berikut: 1. Guru hendaknya lebih memacu semangat 
belajar siswa selama diskusi berlangsung agar menghasilkan keaktifan siswa yang merata. 
2. Dengan kriteria aktif yang telah dicapai siswa dalam diskusi, diharapkan siswa juga 
aktif pada metode pembelajaran lainnya.   


