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 Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tidak hanya mengandung nilai 
edukasi yang bersifat mencerdaskan siswa, tetapi melalui pembelajaran ilmu 
pengetahuan sosial  diharapkan dengan sendirinya para siswa akan cermat dalam 
melakukan pekerjaan, akan kritis dan konsisten dalam bersikap, akan jujur, dan 
lain sebagainya.Metode diskusi menjadi alternatif dalam pembelajaran IPS karena 
selama ini pelajaran IPS masih dianggap pelajaran yang monoton dan 
membosankan serta bersifat hafalan atau bahkan kajian IPS kurang sesuai dengan 
realita dan perkembangan masyarakat. Salah satu solusi atau cara agar tujuan 
pembelajaran IPS dapat tercapai adalah dengan mengorganisasikan siswa ke 
dalam pembelajaran yang lebih bermakna dan menyentuh kehidupan siswa yaitu 
dengan menggunakan metode diskusi. 
 Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah seberapa besar tingkat 
aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada 
penerapan metode diskusi di SMP Negeri 12 Semarang. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial pada penerapan metode diskusi di SMP Negeri 12 Semarang. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 12 
Semarang sebanyak 763 siswa yang terdiri dari 21 kelas. Sampel diambil kelas 
VII G, VIII B dan IX D sebanyak 113 siswa. Variabel yang diteliti adalah 
aktivitas belajar siswa dalam metode diskusi yang terdiri dari empat sub variabel 
yaitu aktivitas berbicara, aktivitas mendengarkan, aktivitas menulis dan aktivitas 
mental. Data yang diperoleh dari observasi. Adapun analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan analisis frekuensi. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivitas belajar siswa dalam metode 
diskusi pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 12 Semarang 
masih dalam kategori rendah, hal ini ditunjukan dengan adanya rata-rata mean 
hanya mencapai 25,8 dengan prosentase 59,3%. Rendahnya aktivitas belajar siswa 
ini ditunjukan dari rendahnya aktivitas berbicara dan aktivitas menulis siswa, 
meskipun aktivitas mendengarkan dan aktivitas mental siswa sudah tinggi.  

Melihat bahwa aktivitas belajar siswa dengan metode diskusi pada 
pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 12 Semarang masih rendah, 
terutama aktivitas berbicara dan menulisnya maka disarankan kepada guru untuk 
memberikan peluang atau kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk 
bertanya dan berpendapat. Guru juga harus mampu mengajarkan kepada siswa 
bagaimana menulis laporan hasil diskusi dengan benar. 
 
 


