
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.     Latar Belakang Masalah 
 

Indonesia menerapkan pembaruan dan inovasi pendidikan melalui 

pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang diterapkan dalam 

pendidikan Indonesia diterjemahkan dalam praktik pendidikan dengan 

memperhatikan konteks global dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Misi dan 

orientasi kurikulum 2013 memiliki tujuan khusus agar siswa memiliki kompetensi 

yang diperlukan bagi kehidupan bermasyarakat di masa kini dan masa mendatang. 

Pembelajaran pada kurikulum 2013 dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

saintifik yang   berorientasi pada student centerd learning yakni pembelajaran 

yang berpusat pada siswa. Menurut Setiawan, D., dkk (2020) menyatakan bahwa 

untuk meningkatkan mutu pendidikan ada beberapa komponen penting yang harus 

dipenuhi diantaranya adalah guru, peserta didik, sarana dan prasarana, kualitas 

pendidik dan model-model pembelajaran inovatif di dalam proses mengajar serta 

pengembangan kurikulum.  Oleh karena itu, guru harus memiliki banyak variasi 

metode pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan berfikir siswa 

karena metode pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting untuk 

menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran (Sabri, 2005). 

Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan   rencana   pembelajaran   yang   telah   disusun   kemudian 

menjadi suatu menggunakan beberapa macam metode pembelajaran diantaranya: 

(1) ceramah; (2) demonstrasi; (3) diskusi; (4) simulasi; (5) laboratorium; (6) 

pengalaman lapangan; (7) brainstorming; (8) debat; (9) simposium, dan 

sebagainya. Berbagai metode pembelajaran yang dilakukan memiliki pengaruh 

pada perilaku akademik siswa di sekolah. 

Thompson (1957) menyatakan bahwa pendidikan adalah pengaruh 

lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap di 

dalam kebiasaan-kebiasaan, pemikiran, sikap-sikap, dan tingkah laku. Oleh karena 

itu pendidikan merupakan salah satu proses pembentukan kepribadian, 

keterampilan, dan  sikap pada manusia melalui sarana pendidikan salah satunya



 

 

 

yaitu di sekolah. Suprijono (2009) juga menyatakan bahwa belajar adalah 

perubahan  perilaku  yang  permanen  sebagai  hasil  dari  pengalaman.  Dalam 

kegiatan belajar di sekolah siswa dapat menggali dan mengembangkan potensi 

diri serta mengalami perubahan perilaku karena bertambahnya pengalaman.   Di 

sekolah siswa didampingi oleh seorang guru yang mempunyai peranan sebagai 

pengajar sekaligus pendidik yang artinya guru bukan hanya membuat siswa  dari 

tidak tahu  menjadi tahu, dari tidak faham menjadi faham dan tidak bisa menjadi 

bisa akan tetapi guru turut berperan dalam menanamkan dan mengajarkan tentang 

nilai-nilai dan budi pekerti kepada siswa sehingga siswa mempunyai etika dan 

berperilaku dengan baik. 

Skinner dalam Notoatmodjo (2011) menyatakan bahwa perilaku merupakan 

respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari 

diri sendiri. Sedangkan menurut Oktaviana (2015), perilaku merupakan segenap 

manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari 

perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan 

sampai yang tidak dirasakan. Perilaku dalam pandangan behaviorisme merupakan 

segala sesuatu yang dilakukan dan dapat dilihat secara langsung. Perilaku siswa 

dalam kegiatan belajar terdapat rekasi-reaksi atau respon siswa terhadap stimulus. 

Respon   siswa   selama   kegiatan   belajar   mengajar   disebut   dengan   perilaku 

akademik. Berhasilnya suatu kegiatan belajar mengajar yaitu tercapaianya tujuan 

pembelajaran dan pembentukan perilaku akademik yang baik sehingga dapat 

membentuk kebiasaan yang baik pula. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru wali kelas 4 SD 5 
 

Karangbener pada tanggal 20 November 2019, metode yang sering digunakan 

adalah metode diskusi karena secara tidak langsung metode diskusi dapat 

membentuk perilaku dan emosional siswa. Berdiskusi membuat siswa dapat 

berfikir kritis dengan memecahkan suatu permasalahan secara berkelompok yang 

memiliki berbagai macam pendapat sehingga siswa dapat belajar menghargai 

pendapat orang lain. Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Djamarah  (2000)   yang 

menyatakan bahwa membiasakan anak didik untuk mendengarkan pendapat orang



 

 

 

lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri merupakan cara membiasakan 

siswa bersikap toleransi. 

Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa metode diskusi 

dapat mendorong siswa yang tidak aktif menjadi aktif serta siswa yang pendiam 

dan kurang percaya diri menjadi berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Akan 

tetapi, masih  terdapat  beberapa  siswa  yang cenderung belum  bisa  melakukan 

diskusi  pembelajaran  dengan  baik  yang  dikarenakan  belum  mampu 

mengendalikan emosi  dengan  baik  pula.  Selama  proses diskusi  pembelajaran, 

siswa tersebut belum bisa melakukan kerjasama bersama teman sekelompoknya 

dengan baik. Bahkan terdapat ketimpangan antar anggota kelompok yang benar- 

benar berkontribusi untuk menyelesaikan tugas diskusi dengan anggota kelompok 

yang hanya mencantumkan namanya tanpa berkontribusi dalam diskusi. Disisi 

lain, ada beberapa kelompok yang dapat berdiskusi dengan baik dengan adanya 

pembagian tugas yang jelas dan kontribusi antar anggota kelompok seimbang 

sehingga tugas kelompok terselesaikan dengan baik. Hal tersebut dapat diatasi 

dengan cara guru melakukan pergantian anggota kelompok, selain untuk membuat 

siswa menjadi saling mengenal dengan teman sekelasnya cara tersebut 

bermaksudkan untuk menggabungkan antara siswa yang mempunyai tingkat 

kecerdasan tinggi, sedang dan rendah sehingga mereka dapat bertukar pendapat 

dan mendapatkan ilmu baru dari teman sekelompoknya. Hal tersebut membuat 

siswa yang mulanya tidak bisa menjadi bisa, yang tidak paham menjadi paham, 

yang tidak aktif menjadi aktif sehingga dapat meningkatkan nilai akademik siswa. 

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa perilaku akademik siswa berpengaruh 

dalam proses diskusi pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengkaji permasalahan 

tersebut  dengan  penelitian  kualitatif  yang  berjudul  “Analisis  Pola  Kebiasaan 

dalam  Perilaku  Akademik  pada  Diskusi  Pembelajaran  Siswa  Kelas  4  SD  5 

Karangbener”.



 

 

 

B.     Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1.   Bagaimana perilaku akademik siswa kelas 4 SD 5 Karangbener pada diskusi 

pembelajaran? 

2.   Bagaimana   pelaksanaan   diskusi   pembelajaran   pada   kelas   4   SD   5 
 

Karangbener? 
 

3.   Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola kebiasaan perilaku akademik 

pada diskusi pembelajaran siswa kelas 4 SD 5 Karangbener? 

C.     Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1.   Menganalisis  perilaku  akademik  siswa  kelas  4  SD  5  Karangbener  pada 

diskusi pembelajaran. 

2.   Menganalisis   pelaksanaan   diskusi   pembelajaran   pada   kelas   4   SD   5 
 

Karangbener. 
 

3.   Mengeanalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pola  kebiasaan  perilaku 

akademik pada diskusi pembelajaran siswa kelas 4 SD 5 Karangbener. 

D.     Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis mengenai perilaku akademik siswa. 

1.     Manfaat Teoritis 
 

Berkaitan dengan manfaat teoritis, secara umum hasil penelitian perilaku 

akademik siswa pada diskusi pembelajaran dapat dijadikan sebagai rujukan bagi 

guru sekolah dasar mengenai pengelolaan perilaku akademik siswa.



 

 

 

2.     Manfaat Praktis 
 

a.     Bagi Siswa 
 

Dari   penelitian   ini   diharapkan   dapat   menambah   pengetahuan   siswa 

mengenai perilaku akademik yang dapat diterapkan dalam kegiatan di 

sekolah. 

b.      Bagi Guru 
 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai 

variasi-variasi dalam berdiskusi yang dapat mengembangkan cara berfikir 

dan perilaku akademik siswa. 

c.      Bagi Sekolah 
 

Terkait dengan penerapan perilaku akademik yang baik kepada siswa di 

sekolah maka akan meluluskan siswa-siswa yang memiliki budi pekerti 

sehingga dapat membawa nama baik sekolah tersebut. 

d.      Bagi Peneliti 
 

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

mengenai perilaku akademik siswa sekolah dasar dalam diskusi 

pembelajaran. 


