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Lampiran 1 

Instrumen Pengamatan Proses Diskusi Prmbelajaran  

(Pola Kebiasaan Perilaku Akademik Siswa Dalam Diskusi Pembelajaran) 

 

Lokasi observasi : 

Hari/Tanggal  : 

Waktu Observasi : 

No Indikator 
Kriteria 

Keterangan 
ST T BT TT 

1. Membentuk kelompok 

diskusi secara adil 

     

2. Siswa merasa senang 

mendapatkan anggota 

kelompok secara adil 

     

3. Pembagian tugas secara adil      

4. Siswa melakukan kerja sama 

dengan baik 

     

5. Siswa dapat mengungkapkan 

pendapat dengan percaya diri 

     

6. Terdapat siswa yang tidak 

mengikuti diskusi yang baik 

     

7. Siswa dapat mengikuti 

diskusi pembelajaran secara 

aktif 

     

8. Terampil dalam membagi 

waktu untuk menyelesaikan 

tugas kelompok 

     

9. Konsentrasi saat diskusi 

pembelajaran 

     

10. Siswa dapat menerima 

pendapat dari kelompok lain. 

     

11. Terjadi perdebatan karena 

perbedaan pendapat antar 

kelompok 

     

12. Siswa memberikan apreasi 

kepada kelompok yang 

berani mengungkapkan 

pendapat. 
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Pedoman Penskoran Butir Instrumen Pengamatan  

(Pola Kebiasaan Perilaku Akademik Siswa Dalam Diskusi Pembelajaran) 

Sifat 

Kriteria 

Sangat Tepat 

(ST) 

Tepat 

(T) 

Belum Tepat 

(BT) 

Tidak Tepat 

(TT) 

Negatif 1 2 3 4 

Positif 4 3 2 1 

 

 

 

       Kudus, 17 November 2019 

       Peneliti 

 

       Maulida Noor Mila Zulfa  
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Lampiran  2 

Kisi-kisi Penilaian Proses Diskusi Pembelajaran 

 (Pola Kebiasaan Perilaku Akademik Siswa Dalam Diskusi Pembelajaran) 

 

Aspek yang diamati Indikator No. Rubrik 

 

Proses diskusi yang 

dilakukan  

1. Membentuk kelompok diskusi 

secara adil. 

2. Pembagian tugas secara adil. 

3. Siswa melakukan kerja sama 

dengan baik. 

4. Siswa dapat mengungkapkan 

pendapat dengan percaya diri. 

5. Terampil dalam membagi waktu 

untuk menyelesaikan tugas 

kelompok. 

6. Konsentrasi saat diskusi 

pembelajaran. 

7. Siswa dapat menerima pendapat 

dari kelompok lain. 

8. Terjadi perdebatan karena 

perbedaan pendapat antar 

kelompok. 

9. Siswa memberikan apreasi 

kepada kelompok yang berani 

mengungkapkan pendapat. 

 

1 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

11 
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Respon yang ditunjukkan 

oleh siswa selama diskusi 

pembelajaran 

1. Siswa merasa senang 

mendapatkan anggota kelompok 

secara adil. 

2. Terdapat siswa yang tidak 

mengikuti diskusi yang baik. 

3. Siswa dapat mengikuti diskusi 

pembelajaran secara aktif. 

 

2 

 

 

6 

 

10 
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Lampiran 3 

Instrumen Wawancara Guru  

(Pola Kebiasaan Perilaku Akademik Siswa Dalam Diskusi Pembelajaran) 

 

Hari/tanggal : 

Tempat : 

Waktu  : 

Narasumber : 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Bagaimana respon siswa selama proses 

pembelajaran? 
 

2. 
Bagaimana kondisi siswa selama ikuti 

pembelajaran? 
 

3. 
Bagaimana perilaku siswa selama kegiatan 

pembelajaran? 
 

4. 
Apakah dalam pembelajaran menggunakan 

metode diskusi? 
 

5. 
Bagaimana perilaku siswa selama diskusi 

pembelajaran? 
 

6. 
Apakah siswa dapat mengungkapkan 

pendapatnya saat diskusi pembelajaran 

dengan percaya diri? 

 

7. 
Apakah siswa dapat menerima pendapat dari 

siswa lain? 

 

8. 
Apakah dengan metode diskusi materi dapat 

tersampaikan dengan baik? 
 

9.  
Apakah dengan metode diskusi siswa lebih 

aktif dalam mengikuti kegiatan belajar? 
 

10. 
Apakah dengan metode diskusi siswa sering 

melakukan adu argument? 

 

11. 
Apakah dengan metode diskusi siswa lebih 

mudah untuk menerima materi pembelajaran? 
 

12. Apakah dengan metode diskusi dapat 

meningkatkan prestasi akademik siswa? 
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Lampiran 4 

Instrumen Wawancara Siswa 

(Pola Kebiasaan Perilaku Akademik Siswa Dalam Diskusi Pembelajaran) 

 

Hari/tanggal : 

Tempat : 

Waktu  : 

Narasumber : 

 

No. 

 

Pertanyaan 
 

Jawaban 

   

1. Apakah dalam kegiatan pembelajaran 

sering menggunakan metode diskusi? 
 

2. Bagaimana tanggapanmu mengenai 

diskusi pembelajaran? 
 

3. Apakah dengan berdiskusi dapat 

membantumu menyelesaikan tugas 

dengan mudah? 

 

4. Apakah dengan berdiskusi 

mempermudah dirimu untuk 

memahami materi yang dipelajari? 

 

5. Apakah metode diskusi membuat 

dirimu berani untuk mengungkapkan 

pendapat? 

 

6. Apakah dirimu dapat menyampaikan 

hasil diskusi dengan percaya diri? 
 

7. Dalam diskusi kelompok, apakah 

terjalin kerja sama yang baik antar 

anggota kelompok? 

 

8. Apakah ada beberapa temanmu yang 

tidak mengikuti diskusi dengan baik? 
 

9. Bagaimana sikapmu jika temanmu 

tidak mengikuti diskuai dengan baik? 
 

10. Bagaimana sikapmu ketika temanmu 

mengungkapkan pendapatnya? 
 

11. Bagaimana sikapmu ketika temanmu 

memiliki pendapat yang berbeda 

dengan dirimu? 

 

12. Bagaimana kondisi kelasmu ketika 

diskusi berlangsung? 
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Lampiran 5 

Instrumen Pengamatan Perilaku Akademik 

Lokasi observasi : 

Hari/Tanggal  : 

Waktu Observasi : 

NO Indikator Perilaku Akademik 

Kriteria 

Keterangan 

 

ST 

(4) 

T 

(3) 

BT 

(2) 

TT 

(1) 

1. Berdoa sebelum belajar      

2. 
Memperhatikan dan mengikuti 

pembelajaran dengan baik 
     

3. 

Membuat rangkuman mengenai 

materi yang telah diajarkan oleh guru 

dengan menggunakan bahasa sendiri 

     

4. 
Membagi tugas secara adil dengan 

teman sekelompok. 
     

5. 
Terampil dalam membagi waktu 

untuk menyelesaikan tugas. 
     

6. 
Mengingat materi yang baru saja 

diajarkan 
     

7. 
Belajar terlebih dahulu sebelum guru 

menyampaikan materi 
     

8. 
Mengerjakan latihan soal untuk 

mengasah kemampuan 
     

9. 
Menyelesaikan soal-soal sulit dengan 

berdiskusi  
     

10. 
Semanagat dalam mengikuti 

pembelajaran 
     

11. 
Mengapresiasi siswa lain yang 

mendapatkan reword dari guru 
     

12. 
Konsentrasi saat pembelajaran 

berlangsung 
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Pedoman Penskoran Butir Instrumen Pengamatan  

(Perilaku Akademik Siwa) 

 

Sifat 

Kriteria 

Sangat Tepat 

(ST) 

Tepat 

(T) 

Belum Tepat 

(BT) 

Tidak Tepat 

(TT) 

Negatif 1 2 3 4 

Positif 4 3 2 1 

 

 

 

       Kudus, 29 Desember 2019 

       Peneliti 

 

       Maulida Noor Mila Zulfa 

 

  



 

9 
 

Lampiran 6 

Kisi-kisi Penilaian Perilaku Akademik 

 (Pola Kebiasaan Perilaku Akademik Siswa Dalam Diskusi Pembelajaran) 

 

Aspek yang diamati Indikator No. Rubrik 

Partisipasi atau kontribusi 

selama diskusi 

pembelajaran 

1. Berdoa sebelum belajar 

 

2. Memperhatiakan dan mengikuti 

pembelajaran dengan baik 

 

3. Membagi tugas secara adil 

dengan anggota kelompok 

 

4. Belajar terlebih dahulu sebelum 

guru menyampaikan materi. 

 

5. Mengerjakan Latihan soal untuk 

mengasah kemampuan. 

 

6. Menyelesaikan soal-soal sulit 

dengan berdiskusi 

 

1 

 

2 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

8 
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Respon yang ditunjukkan 

oleh siswa selama diskusi 

pembelajaran 

1. Membuat rangkuman mengenai 

materi yang telah diajarkan oleh 

guru dengan menggunakan bahasa 

sendiri. 

 

2. Terampil dalam membagi waktu 

untuk menyelesaikan tugas 

 

 

3. Mengingat materi yang baru saja 

disampaikan oleh guru. 

 

4. Semangat dalam mengikuti 

pembelajaran 

 

5. Mengapresiasi siswa lain yang 

mendapatkan reword dari guru. 

 

6. Konsentrasi saat diskusi 

pembelajaran berlangsung. 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 
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Lampiran 5 

Penilaian Teman Sekelompok 

(Perilaku Akademik Siswa) 

 

Nama Penilai : 

Kelompok : 

Berilah tanda () pada kolom yang sesuai dengan perilaku yang dilakukan 

teman kamu! 

NO Indikator Perilaku Akademik 
Nama Teman Sekelompok 

….. ….. ….. ….. ….. 

1. Berdoa sebelum pelajaran dimulai      

2. Memperhatikan penjelasan guru      

3. Membuat ringkasan materi      

4. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas      

5. Ikut berpartisipasi dalam diskusi      

6. Berani mengungkapkan pendapat      

7. Menghargai pendapat siswa lain      

8. Menulis hasil diskusi      

9. 
Menyampaikan hasil diskusi dengan 

percaya diri 
     

10. 
Rajin membaca 

     

11. 
Semangat dalam mengikuti 

pembelajaran 
     

12 Konsentrasi saat pembelajaran 

berlangsung 
     

13. Rajin mengerjakan latihan soal      

14. 
Berani bertanya ketika mendapatkan 

kesulitan saat mengerjakan latihan 

soal 
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Lampiran 8 

Kisi-kisi Penilaian Teman Sekelompok 

(Perilaku Akademik Siswa) 

 

Aspek yang diamati Indikator No. Rubrik 

Partisipasi atau kontribusi 

selama diskusi 

pembelajaran 

1. Ikut berpartisipasi dalam diskusi 

 

2. Berani mengungkapkan pendapat. 

5 

 

6 

Respon yang ditunjukkan 

oleh siswa selama diskusi 

pembelajaran 

1. Memperhatikan penjelasan guru 

 

2. Menghargai pendapat siswa lain. 

 

3. Semangat dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 

4. Konsentrasi saat pembelajaraan 

berlangsung. 

 

5. Rajin membaca 

 

6. Rajin mengerjakan latihan soal. 

 

7. Berani bertanya ketika 

mendapatkan kesulitan saat 

mengerjakan soal. 

2 

 

7 

 

11 

 

 

12 

 

 

10 

 

13 

 

14 

Proses diskusi yang 

dilakukan  

1. Berdoa sebelum pelajaran dimulai 

 

2. Membuat ringkasan materi. 

 

3. Tepat waktu dalam mengerjakan 

tugas. 

 

4. Menulis hasil diskusi. 

 

5. Menyampaikan hasil diskusi 

dengan percaya diri. 

1 

 

3 

 

4 

 

 

8 

 

9 
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Lampiran 9 

Daftar Nama Siswa Kelas IV SD 5 Karangbener 2020/2021 

No Nama 

1. C H A 

2. D M 

3. M H A I 

4. M I A N 

5. M K A 

6. R M P 

7. A H H 

8. C A P 

9. F P P 

10. F S 

11. H F R 

12. L N A 

13. M B D A 

14. M A S 

15. M S N 

16. M R A S 

17. M A F 

18. M M H 

19. N R 

20. V P A 

21. W W 

22. Z L S 

23. D F A N 

24. A P 

 



 

13 
 

Lampiran  10 

Lembar Catatan Lapangan 

No. 
Kegiatan 

Penelitian 
Keterangan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kesimpulan 
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Lampiran 11 

  Hasil Pengamatan Peneliti 

(Pola Kebiasaan Perilaku Akademik Siswa Dalam Diskusi Pembelajaran) 

Lokasi observasi : SD 5 Karangbener 

Hari/Tanggal  : Rabu, 20 November 2020 

Waktu Observasi : 10.00 WIB 

No Indikator 
Kriteria 

Keterangan 
ST T BT TT 

1. 
Membentuk kelompok 

diskusi secara adil 

 

 

   
Pembagian kelompok 

dilakukan oleh guru 

sesuai dengan tempat 

duduk siswa. 

2. Siswa merasa senang 

mendapatkan anggota 

kelompok secara adil 

 

 

   
Siswa sangat menerima 

anggota kelompok 

dengan baik yang 

ditentukan oleh guru. 

3. 
Pembagian tugas secara adil 

 
 

   Dilakukan oleh ketua 

kelompok 

4. 

Siswa melakukan kerja sama 

dengan baik 

  
 

  Sangat kompak dan 

bersemangat 

menyelesaikan tugas 

kelompok 

5. 

Siswa dapat mengungkapkan 

pendapat dengan percaya diri 

  
 

  Ada beberapa siswa 

yang belom bisa 

mengungkapkan 

pendapat dengan 

percaya diri. 

6. 

Terdapat siswa yang tidak 

mengikuti diskusi yang baik 

  
 

  - Berbicara diluar 

topik. 

- Jalan-jalan di dalam 

kelas. 

- Melakukan hal-hal 

berlebihan. 

7. Siswa dapat mengikuti 

diskusi pembelajaran secara 

aktif 

 

 
 

   Sangat aktif dan berebut 

bintang sehingga 

memotivasi siswa. 

8. 

Terampil dalam membagi 

waktu untuk menyelesaikan 

tugas kelompok 

  

 

 
 

  Siswa selesai 

mengerjakan tugas 

sebelum atau kurang 

dari waktu yang telah 

ditentukan. 

9. 
Konsentrasi saat diskusi 

pembelajaran 

  
 

  Hanya beberapa siswa 

yang tidak konsentrasi 

saat diskusi 
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pembelajaran. 

10. Siswa dapat menerima 

pendapat dari kelompok lain. 

 
 

   Sangat menghargai 

pendapat orang lain. 

11. 
Terjadi perdebatan karena 

perbedaan pendapat antar 

kelompok 

  

 
 

  Terjadi perdebatan pada 

antar kelompok. Akan 

tetapi masih bisa 

dikendalikan. 

12. Siswa memberikan apreasi 

kepada kelompok yang 

berani mengungkapkan 

pendapat. 

 

 

 
 

   Dengan tepuk tangan 

dan zel-zel kelompok. 
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Lampiran 12 

Hasil Wawancara Guru  

(Pola Kebiasaan Perilaku Akademik Siswa Dalam Diskusi Pembelajaran) 

Hari/tanggal : 20 Novembe 2020 

Tempat : SD 5 Karangbener 

Waktu  : 07.15 

Narasumber : WNI 

No. Data : 001 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Bagaimana respon siswa selama proses 

pembelajaran? 

Sangat baik, selalu memperhatikan materi 

yang telah saya sampaikan. 

2. 
Bagaimana kondisi siswa selama ikuti 

pembelajaran? 

Siswa sangat aktif cenderung ramai, 

dalam artian ramai karena siswa yang 

sangat aktif. 

3. 
Bagaimana perilaku siswa selama kegiatan 

pembelajaran? 

Sangat baik, siswa sangat menghargai 

saya ketika saya menjelaskan  materi. 

4. 
Apakah dalam pembelajaran menggunakan 

metode diskusi? 

Ya, saya sangat sering menggunakan  

metode diskusi, agar siswa lebih aktif. 

5. 
Bagaimana perilaku siswa selama diskusi 

pembelajaran? 

Sangat baik, siswa melakukan kerja sama 

dengan baik, berani berpendapat. 

6. 
Apakah siswa dapat mengungkapkan 

pendapatnya saat diskusi pembelajaran 

dengan percaya diri? 

Tentu saja. Jika ada beberapa siswa yang 

belom percaya diri saya akan  terus 

membujuknya untuk belajar percaya diri. 

7. 
Apakah siswa dapat menerima pendapat dari 

siswa lain? 

Ya, tentu saja. Mereka sangat menghargai 

orang yang sedang berpendapat, saya 

selalu tanamkan itu kepada mereka. 

8. 
Apakah dengan metode diskusi materi dapat 

tersampaikan dengan baik? 

Tentu saja, setelah proses diskusi masing-

masing siswa saya berikan latihan soal 

kemudian dikerjakan secara individu, hal 

tersebut bertujuan untuk mengukur 

kemampuan siswa, mengukur seberapa 

faham siswa terhadap materi yang telah di 

diskusikan. Selain itu selama proses 

diskusi siswa saya minta untuk mencari 

sumber sebanyak mungkin, yang 

kemudian mereka rangkum menggunakan 

bahasa mereka sendiri. 

9.  
Apakah dengan metode diskusi siswa lebih 

aktif dalam mengikuti kegiatan belajar? 

Ya. Dengan metode pembelajaran diskusi 

siswa lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran, sesuai dengan tujuan saya 

menggunakan  metode diskusi. 

10. 
Apakah dengan metode diskusi siswa sering 

melakukan adu argument? 

Ya, karena sering sekali terjadi adu 

argument, tetapi tidak sampai bertengkar, 

atau sampai tak berujung. Masih bisa 

dikendalikan. 

11. 
Apakah dengan metode diskusi siswa lebih 

mudah untuk menerima materi pembelajaran? 

Dengan metode diskusi siswa lebih 

mudah menerima materi pelajaran. 

12. Apakah dengan metode diskusi dapat 

meningkatkan prestasi akademik siswa? 

Dengan siswa mudah menerima materi 

pelajaran, maka berpengaruh juga dengan 

prestasi akademik siswa. 
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Lampiran 13A 

Hasil Wawancara Siswa 

(Pola Kebiasaan Perilaku Akademik Siswa Dalam Diskusi Pembelajaran) 

Hari/tanggal : Rabu, 20 November 2019 

Tempat : SD 5 Karangbener 

Waktu  : 08.00 

Narasumber : NR 

No. Data : 002 

 

No. 

 

Pertanyaan 
 

Jawaban 

   
1. Apakah dalam kegiatan pembelajaran 

sering menggunakan metode diskusi? 

Ya, dalam kegiatan pembelajaran sering 

menggunakan metode diskusi. 

 

2. Bagaimana tanggapanmu mengenai 

diskusi pembelajaran? 

Sangat menyenangkan, membuat saya 

semangat dalam belajar. 

 

3. Apakah dengan berdiskusi dapat 

membantumu menyelesaikan tugas 

dengan mudah? 

Diskusi dapat membantuku menyelesaikan 

tugas dengan mudah. 

4. Apakah dengan berdiskusi 

mempermudah dirimu untuk memahami 

materi yang dipelajari? 

Dengan berdiskusi mempermudah saya 

untuk memahami materi karena 

belajarnya bersama-sama. 

5. Apakah metode diskusi membuat dirimu 

berani untuk mengungkapkan pendapat? 

Karena saya sebagai ketua kelompok, jadi 

harus berani mengungkapkan pendapat. 

6. Apakah dirimu dapat menyampaikan 

hasil diskusi dengan percaya diri? 

Ya, saya sangat percaya diri. 

 

7. Dalam diskusi kelompok, apakah terjalin 

kerja sama yang baik antar anggota 

kelompok? 

Ya, kerjasama yang baik, pembagian tugas 

yang baik. 

8. Apakah ada beberapa temanmu yang 

tidak mengikuti diskusi dengan baik? 

Ada teman yang selalu berbicara sendiri di 

luar topik diskusi, sehingga membuat dia 

tidak fokus. 

9. Bagaimana sikapmu jika temanmu tidak 

mengikuti diskuai dengan baik? 

Menegurnya. 

10. Bagaimana sikapmu ketika temanmu 

mengungkapkan pendapatnya? 

Mendengarkannya. 

11. Bagaimana sikapmu ketika temanmu 

memiliki pendapat yang berbeda dengan 

dirimu? 

Menghargai pendapatnya. 

  

12. Bagaimana kondisi kelasmu ketika 

diskusi berlangsung? 

Sangat nyaman untuk belajar. 
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Lampiran 13B 

Hasil Wawancara Siswa 

(Pola Kebiasaan Perilaku Akademik Siswa Dalam Diskusi Pembelajaran) 

Hari/tanggal : Rabu, 20 November 2019 

Tempat : SD 5 Karangbener 

Waktu  : 08.30 

Narasumber : FPP 

No. Data : 003 
 

No. 

 

Pertanyaan 

 

Jawaban 

   

1. Apakah dalam kegiatan pembelajaran 

sering menggunakan metode diskusi? 

Sangat sering menggunakan metode diskusi. 

 

2. Bagaimana tanggapanmu mengenai 

diskusi pembelajaran? 

Saya lebih menyukai pembelajaran dengan 

metode diskusi karena sering ada permainan 

dan berebut bintang. 

 

3. Apakah dengan berdiskusi dapat 

membantumu menyelesaikan tugas 

dengan mudah? 

Dengan berdiskusi kita dapat bertukar 

pikiran dengan teman sekelompok sehingga 

dengan mudah menyelesaikan tugas. 

 

4. Apakah dengan berdiskusi 

mempermudah dirimu untuk memahami 

materi yang dipelajari? 

Lebih mudah, karena kita dapat belajar 

dengan fokus. 

 

5. Apakah metode diskusi membuat dirimu 

berani untuk mengungkapkan pendapat? 

Saya sangat berani untuk mengungkapkan 

pendapat. 

6. Apakah dirimu dapat menyampaikan 

hasil diskusi dengan percaya diri? 

Saya terkadang merasa malu, tetapi saya 

sebagai ketua kelompok harus percaya diri. 

7. Dalam diskusi kelompok, apakah terjalin 

kerja sama yang baik antar anggota 

kelompok? 

Terjalin kerja sama dengan baik. Teman-

teman saling bekerja sama untk 

menyelesaikan tugas agar mendapatkan poin 

yang banyak. 

 

8. Apakah ada beberapa temanmu yang 

tidak mengikuti diskusi dengan baik? 

Terkadang ada teman saya yang tidak mau 

mengerjakan soal. 

9. Bagaimana sikapmu jika temanmu tidak 

mengikuti diskuai dengan baik? 

Saya mencatat namanya kemudian saya 

laporkan kepada guru. 

10. Bagaimana sikapmu ketika temanmu 

mengungkapkan pendapatnya? 

Mendengarkan dengan baik dan mencatat 

hal-hal penting. 

11. Bagaimana sikapmu ketika temanmu 

memiliki pendapat yang berbeda dengan 

dirimu? 

Kalau benar, saya menerima pendapatnya. 

Jika salah atau kurang tepat biasanya saya 

menyanggah karena bisa dapat poin bintang.  

12. Bagaimana kondisi kelasmu ketika 

diskusi berlangsung? 

Sangat nyaman, kondusif, teman-teman 

sangat aktif. 
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Lampiran 13C 

Hasil Wawancara Siswa 

(Pola Kebiasaan Perilaku Akademik Siswa Dalam Diskusi Pembelajaran) 

Hari/tanggal : Rabu, 20 November 2019 

Tempat : SD 5 Karangbener 

Waktu  : 08.55 

Narasumber : MKA 

No. Data : 004 
 

No. 

 

Pertanyaan 

 

Jawaban 

   

1. Apakah dalam kegiatan pembelajaran 

sering menggunakan metode diskusi? 

Sering menggunakan metode diskusi. 

2. Bagaimana tanggapanmu mengenai 

diskusi pembelajaran? 

Sangat asik, tidak membosankan dan 

seringkali ada permainan. 

3. Apakah dengan berdiskusi dapat 

membantumu menyelesaikan tugas 

dengan mudah? 

Teman-teman sangat kompak dalam 

menyelesaikan tugas. 

4. Apakah dengan berdiskusi 

mempermudah dirimu untuk memahami 

materi yang dipelajari? 

Belajarnya bersama-sama kalau ada materi 

yang susah bisa bertanya, tidak malu, 

sehingga memperudah saya memahami 

materi. 

5. Apakah metode diskusi membuat dirimu 

berani untuk mengungkapkan pendapat? 

Saya sangat senang dan berani 

mengungkapkan pendapat. 

6. Apakah dirimu dapat menyampaikan 

hasil diskusi dengan percaya diri? 

Saya sangat percaya diri karena yakin 

jawaban saya benar. 

7. Dalam diskusi kelompok, apakah terjalin 

kerja sama yang baik antar anggota 

kelompok? 

Terjalin dengan baik. 

8. Apakah ada beberapa temanmu yang 

tidak mengikuti diskusi dengan baik? 

Ya, ada. Dia sering keluar masuk kelas 

dengan alasan yang tidak jelas. 

9. Bagaimana sikapmu jika temanmu tidak 

mengikuti diskuai dengan baik? 

Menegurnya, dan dan melaporkan kepada 

guru. 

10. Bagaimana sikapmu ketika temanmu 

mengungkapkan pendapatnya? 

Mendengarkan dengan baik dan mencatat 

hal-hal penting menggunakan bahasa 

sendiri. 

11. Bagaimana sikapmu ketika temanmu 

memiliki pendapat yang berbeda dengan 

dirimu? 

Menghargai pendapatnya. 

12. Bagaimana kondisi kelasmu ketika 

diskusi berlangsung? 

Terkadang ramai, ramai karena teman-teman 

berebut untuk mendapatkan kesempatan 

menjawab pertanyaan dari guru sehingga 

mendapatkan poin. 
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Lampiran 13D 

Hasil Wawancara Siswa 

(Pola Kebiasaan Perilaku Akademik Siswa Dalam Diskusi Pembelajaran) 

Hari/tanggal : Rabu, 20 November 2019 

Tempat : SD 5 Karangbener 

Waktu  : 09.20 

Narasumber : DM 

No. Data : 005 

 

No. 

 

Pertanyaan 
 

Jawaban 

   
1. Apakah dalam kegiatan pembelajaran 

sering menggunakan metode diskusi? 

Ya, hampir setiap hari. 

2. Bagaimana tanggapanmu mengenai 

diskusi pembelajaran? 

Saya lebih menyukai pembelajaran dengan 

metode diskusi. 

3. Apakah dengan berdiskusi dapat 

membantumu menyelesaikan tugas 

dengan mudah? 

Ya, dengan berdiskusi saya dapat 

menyelesaikan tugas dengan mudah. 

4. Apakah dengan berdiskusi 

mempermudah dirimu untuk memahami 

materi yang dipelajari? 

Berdiskusi mempermudah saya memahami 

materi yang saya pelajari. 

5. Apakah metode diskusi membuat dirimu 

berani untuk mengungkapkan pendapat? 

Terkadang saya takut berpendapat karena 

takut kalau jawaban saya salah. 

6. Apakah dirimu dapat menyampaikan 

hasil diskusi dengan percaya diri? 

Saya merasa kurang percaya diri 

7. Dalam diskusi kelompok, apakah terjalin 

kerja sama yang baik antar anggota 

kelompok? 

Terjalin kerjasama dengan baik, pembagian 

tugas dengan baik. 

8. Apakah ada beberapa temanmu yang 

tidak mengikuti diskusi dengan baik? 

Teman sekelompok saya mengikuti diskusi 

dengan baik. 

 

9. Bagaimana sikapmu jika temanmu tidak 

mengikuti diskuai dengan baik? 

Mungkin akan saya tegur. 

10. Bagaimana sikapmu ketika temanmu 

mengungkapkan pendapatnya? 

Mendengarkan dengan baik. 

11. Bagaimana sikapmu ketika temanmu 

memiliki pendapat yang berbeda dengan 

dirimu? 

Kalau jawabnnya benar akan saya tulis 

sebagai catatan tambahan. 

12. Bagaimana kondisi kelasmu ketika 

diskusi berlangsung? 

Sangat nyaman. 
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Lampiran 13E 

Hasil Wawancara Siswa 

(Pola Kebiasaan Perilaku Akademik Siswa Dalam Diskusi Pembelajaran) 

Hari/tanggal : Rabu, 20 November 2019 

Tempat : SD 5 Karangbener 

Waktu  : 09.45 

Narasumber : MBDA 

No. Data : 006 

 

No. 

 

Pertanyaan 
 

Jawaban 

   
1. Apakah dalam kegiatan pembelajaran 

sering menggunakan metode diskusi? 

Ya, hampir setiap hari. 

2. Bagaimana tanggapanmu mengenai 

diskusi pembelajaran? 

Sangat menyenangkan karena memotivasi 

kita untuk mendapatkan banyak poin 

bintang. 

3. Apakah dengan berdiskusi dapat 

membantumu menyelesaikan tugas 

dengan mudah? 

Ya, karena dilakukan bersama teman-teman. 

4. Apakah dengan berdiskusi 

mempermudah dirimu untuk memahami 

materi yang dipelajari? 

Ya, karena jika menemukan hal-hal sulit, 

teman kita akan membantu kita untuk 

menjelaskan kembali. 

5. Apakah metode diskusi membuat dirimu 

berani untuk mengungkapkan pendapat? 

Ya, harus berani. 

 

6. Apakah dirimu dapat menyampaikan 

hasil diskusi dengan percaya diri? 

Ya percaya diri. Terkadang saya merasa 

ragu dengan jawaban hasil diskusi sehingga 

sedikit malu. 

7. Dalam diskusi kelompok, apakah terjalin 

kerja sama yang baik antar anggota 

kelompok? 

Ya terjalin dengan baik, akan tetapi ada 

siswa yang kurang berani untuk bertanya, 

atau pun menyanggah di depan kelas. 

8. Apakah ada beberapa temanmu yang 

tidak mengikuti diskusi dengan baik? 

Ya, ada. Dia tidak mau ikut serta mencari 

jawaban dari tugas kelompok. 

9. Bagaimana sikapmu jika temanmu tidak 

mengikuti diskuai dengan baik? 

Tidak menuliskan namanya di data anggota 

kelompok. 

10. Bagaimana sikapmu ketika temanmu 

mengungkapkan pendapatnya? 

Mendengarkan. 

11. Bagaimana sikapmu ketika temanmu 

memiliki pendapat yang berbeda dengan 

dirimu? 

Menerima pendapatnya. 

12. Bagaimana kondisi kelasmu ketika 

diskusi berlangsung? 

Kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi 

dan nyaman untuk belajar. 
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Lampiran 14 

Hasil Pengamatan Peneliti 

(Pola Kebiasaan Perilaku Akademik Siswa) 

Hari/tanggal : Rabu, 20 November 2019 

Tempat : SD 5 Karangbener 

Waktu  : 07.45 

NO Indikator Perilaku Akademik 

Kriteria 

Keterangan 

 

ST 

(4) 

T 

(3) 

BT 

(2) 

TT 

(1) 

1. 

Berdoa sebelum belajar     Semua siswa 

melakukan do’a 

bersama dengan 

baik. 

2. 

Memperhatikan dan mengikuti 

pembelajaran dengan baik 

    Semua siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

dengan baik dan 

mengikuti 

pembelajaran dengan 

baik. 

3. 

Membuat rangkuman mengenai materi 

yang telah diajarkan oleh guru dengan 

menggunakan bahasa sendiri 

  
 

  Beberapa siswa tidak 

membuat rangkuman 

materi. 

4. 

Membagi tugas secara adil dengan 

teman sekelompok. 

    Pembagian tugas 

dilakukan oleh 

masing-masing ketua 

kelompok. 

5. 

Terampil dalam membagi waktu untuk 

menyelesaikan tugas. 

    Beberapa kelompok 

menyelesaikan tugas 

dengan tepat waktu. 

6. 

Mengingat materi yang baru saja 

diajarkan 

    Siswa mengingat 

materi yang 

sebelumnya 

diajarkan dengan 

baik. 

7. 

Belajar terlebih dahulu sebelum guru 

menyampaikan materi 

    Dilakukan sebelum 

jam pelajaran 

dimulai oleh 

beberapa siswa. 

8. 
Mengerjakan latihan soal untuk 

mengasah kemampuan 

    Dikerjakan bersama 

teman kelompok. 

9. 

Menyelesaikan soal-soal sulit dengan 

berdiskusi  

    Siswa saling 

membantu 

menyelesaikan soal-

soal. 

10. 
Semanagat dalam mengikuti 

pembelajaran 

    Siswa terlihat sangat 

berantusias. 
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11. 

Mengapresiasi siswa lain yang 

mendapatkan reword dari guru 

    Siswa sangat 

mengapresiasi tidak 

ada rasa ini. 

12. 

Konsentrasi saat pembelajaran 

berlangsung 

    Kondisi kelas yang 

kondusif mampu 

membuat siswa 

berkonsentrasi. 
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Lampiran 15A 

Hasil Penilaian Teman Sekelompok 

(Perilaku Akademik Siswa) 

 

Nama Penilai : MRAS 

Kelompok : Kamboja 

Berilah tanda () pada kolom yang sesuai dengan perilaku yang dilakukan 

teman kamu! 

NO Indikator Perilaku Akademik 
Nama Teman Sekelompok 

MBDA MSN MAS 

1. Berdoa sebelum pelajaran dimulai    

2. Memperhatikan penjelasan guru    

3. Membuat ringkasan materi    

4. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas    

5. Ikut berpartisipasi dalam diskusi 
   

6. Berani mengungkapkan pendapat    

7. Menghargai pendapat siswa lain    

8. Menulis hasil diskusi    

9. 
Menyampaikan hasil diskusi dengan 

percaya diri 

   

10. Rajin membaca 
   

11. 
Semangat dalam mengikuti 

pembelajaran 

   

12 Konsentrasi saat pembelajaran 

berlangsung 

   

13. Rajin mengerjakan latihan soal 
   

14. 
Berani bertanya ketika mendapatkan 

kesulitan saat mengerjakan latihan 

soal 
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Lampiran 15B 

Hasil Penilaian Teman Sekelompok 

(Perilaku Akademik Siswa) 

 

Nama Penilai : CAP 

Kelompok : Mawar 

Berilah tanda () pada kolom yang sesuai dengan perilaku yang dilakukan 

teman kamu! 

NO Indikator Perilaku Akademik 
Nama Teman Sekelompok 

MKA AHH RMP 

1. Berdoa sebelum pelajaran dimulai    

2. Memperhatikan penjelasan guru    

3. Membuat ringkasan materi    

4. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas    

5. Ikut berpartisipasi dalam diskusi 
   

6. Berani mengungkapkan pendapat    

7. Menghargai pendapat siswa lain    

8. Menulis hasil diskusi    

9. 
Menyampaikan hasil diskusi dengan 

percaya diri 

   

10. Rajin membaca 
   

11. 
Semangat dalam mengikuti 

pembelajaran 

   

12 Konsentrasi saat pembelajaran 

berlangsung 

   

13. Rajin mengerjakan latihan soal 
   

14. 
Berani bertanya ketika mendapatkan 

kesulitan saat mengerjakan latihan 

soal 
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Lampiran 15C 

Hasil Penilaian Teman Sekelompok 

(Perilaku Akademik Siswa) 

 

Nama Penilai : FS 

Kelompok : Melati 

Berilah tanda () pada kolom yang sesuai dengan perilaku yang dilakukan 

teman kamu! 

NO Indikator Perilaku Akademik 
Nama Teman Sekelompok 

FPP LNA DFAN HFR 

1. Berdoa sebelum pelajaran dimulai     

2. Memperhatikan penjelasan guru     

3. Membuat ringkasan materi     

4. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas     

5. Ikut berpartisipasi dalam diskusi 
    

6. Berani mengungkapkan pendapat     

7. Menghargai pendapat siswa lain     

8. Menulis hasil diskusi     

9. 
Menyampaikan hasil diskusi dengan 

percaya diri 

    

10. Rajin membaca 
    

11. 
Semangat dalam mengikuti 

pembelajaran 

    

12 Konsentrasi saat pembelajaran 

berlangsung 

    

13. Rajin mengerjakan latihan soal 
    

14. 
Berani bertanya ketika mendapatkan 

kesulitan saat mengerjakan latihan 

soal 
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Lampiran 15D 

Hasil Penilaian Teman Sekelompok 

(Perilaku Akademik Siswa) 

 

Nama Penilai : MIAN 

Kelompok : Anggrek 

Berilah tanda () pada kolom yang sesuai dengan perilaku yang dilakukan 

teman kamu! 

NO Indikator Perilaku Akademik 
Nama Teman Sekelompok 

CHA DM MAF MHAI 

1. Berdoa sebelum pelajaran dimulai     

2. Memperhatikan penjelasan guru     

3. Membuat ringkasan materi     

4. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas     

5. Ikut berpartisipasi dalam diskusi 
    

6. Berani mengungkapkan pendapat     

7. Menghargai pendapat siswa lain     

8. Menulis hasil diskusi     

9. 
Menyampaikan hasil diskusi dengan 

percaya diri 

    

10. Rajin membaca 
    

11. 
Semangat dalam mengikuti 

pembelajaran 

    

12 Konsentrasi saat pembelajaran 

berlangsung 

    

13. Rajin mengerjakan latihan soal 
    

14. 
Berani bertanya ketika mendapatkan 

kesulitan saat mengerjakan latihan 

soal 
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Lampiran 15E 

Hasil Penilaian Teman Sekelompok 

(Perilaku Akademik Siswa) 

 

Nama Penilai : WW 

Kelompok : Bugenvil 

Berilah tanda () pada kolom yang sesuai dengan perilaku yang dilakukan 

teman kamu! 

NO Indikator Perilaku Akademik 
Nama Teman Sekelompok 

NR VPA ZLS MMH 

1. Berdoa sebelum pelajaran dimulai     

2. Memperhatikan penjelasan guru     

3. Membuat ringkasan materi     

4. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas     

5. Ikut berpartisipasi dalam diskusi 
    

6. Berani mengungkapkan pendapat     

7. Menghargai pendapat siswa lain     

8. Menulis hasil diskusi     

9. 
Menyampaikan hasil diskusi dengan 

percaya diri 

    

10. Rajin membaca 
    

11. 
Semangat dalam mengikuti 

pembelajaran 

    

12 Konsentrasi saat pembelajaran 

berlangsung 

    

13. Rajin mengerjakan latihan soal 
    

14. 
Berani bertanya ketika mendapatkan 

kesulitan saat mengerjakan latihan 

soal 

    

 



 

29 
 

Lampiran 14 

Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian 

A. Dokumentasi Kegiatan Rutin SD 5 Karangbener 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Rutin Do’a Bersama 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kegiatan Rutin 3S (Senyum, Sapa, Salam) 
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B. Dokumentasi Kegiatan Diskusi Pembelajaran Kelas IV 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Mempelajari Materi Sebelum Pelajaran Dimulai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Antusias Siswa Untuk Berpendapat 
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Siswa Melakukan Kerjasama Dengan Baik 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Siswa Memperhatikan Penjelasan Guru Dengan Baik 
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Lembar Catatan Lapangan 

No. 
Kegiatan 

Penelitian 
Keterangan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Penelitian 

dengan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian 

guru. 

Pada penelitian yang dilakukan pada tanggal 20 November 

2020, informan memberikan keterangan bahwa diskusi 

pembelajaran yang dilakukakan sering menggunakan 

metode diskusi. Pembelajaran menggunakan metode 

diskusi memberikan peranan yang baik bagi siswa yang 

mampu menumbuhkan semangat siswa dalam belajar, 

kerjasama yang baik, saling menghargai dan 

menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa untuk 

mengungkapkan pendapat. 

 

Pada penelitian yang dilakukan pada tanggal 20 November 

2020, informan memberikan keterangan bahwa tujuan dari 

menggunakan metode diskusi adalah untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam belajar, memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk berpendapat. Memberikan reword 

kepada siswa yang mampu mengerjakan tugas dengan 

kerja sama yang baik, dan menyelesaikannya dengan tepat 

waktu. Hal tersebut dapat memberikan peranan yang 

positif bagi siswa agar siswa dapat berbicara di depan 

umum dengan baik, melatih siswa untuk bertanggung 

jawab atas tugas yang telah diberikan dan siswa dapat 

membagi waktu dengan baik. 

No. Kesimpulan 

 Pembelajaran menggunakan metode diskusi dapat dikatakan efektif  untuk 

membuat siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran sesuai dengan 

tujuan guru menggunakan metode pembelajaran. Dari diskusi pembelajaran 

siswa dapat belajar menghargai pendapat orang lain dan melakukan 

kerjasama dengan baik. 
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