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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Peningkatan kualitas pendidikan harus selalu diusahakan dari waktu ke 

waktu baik dari segi sarana, prasarana, profesionalisme pendidik dan 

manajemen sekolah oleh karena itu pendidikan merupakan usaha manusia 

untuk menyiapkan diri dimasa mendatang yang dilakukan tanpa ada batasan 

usia. Pendidikan tidak hanya dimulai dan diakhiri di sekolah, tetapi diawali 

dalam keluarga dilanjutkan dilingkungan sekolah serta diperkaya di 

lingkungan masyarakat yang hasilnya akan digunakan untuk membangun 

kehidupan pribadi, agama, masyarakat dan negara. Pendidikan tidak hanya 

menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi pendidikan juga menjadi 

tanggung jawab keluarga, masyarakat serta sekolah. Pendidikan adalah sarana 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seluruh bangsa Indonesia 

memperoleh hak yang sama dalam pendidikan. Sistem pendidikan di 

Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang dilakukan sebagai usaha 

pembaharuan dalam pendidikan yang mengakibatkan pendidikan semakin 

berkembang. Peningkatan mutu pembelajaran dapat dicapai dengan 

melakukan pembelajaran yang inovatif dan menempatkan peserta didik 

sebagai pusat pembelajaran. 

        Pengertian pendidikan dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

 

Hermawan (2017, hlm. 1) mengatakan, “Pendidikan merupakan sesuatu 

yang harus selalu bergerak dan berkembang mengikuti atau bahkan 

mendahului perkembangan kehidupan”. Semakin berkembangnya teknologi
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informasi menyebabkan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan, 

perkembangan tersebut juga mempengaruhi dunia pendidikan. 

Fungsi pendidikan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Berdasarkan fungsi pendidikan tersebut, pemahaman pendidik mengenai 

pembelajaran sangat berpengaruh terhadap cara mengajarnya dan tercapainya 

tujuan pendidikan. Seorang pendidik harus memiliki pemahaman yang luas 

dalam mengajar yaitu meliputi teknik pembelajaran, metode pembelajaran 

dan model pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terdapat Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ini 

menjadi hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik. Kriteria ketuntasan 

minimal juga dapat mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Ketika hasil 

belajar peserta didik dapat mencapai nilai KKM yang ditentukan dan tujuan 

pembelajaran telah tercapai maka proses pembelajaran dan hasil belajar 

dikatakan berhasil. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV SD Negeri 5 

mekarsari Kota Banjar bahwa kegiatan pembelajaran sudah menggunakan 

kurikulum 2013. Jadi peserta didik yang berperan aktif dalam proses 

pembelajaran (student oriented) dan pendidik berperan sebagai fasilitator. 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di 

Indonesia, kurikulum 2013 diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan 

kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek yang menjadu penilaian, 

yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Menurut 

Mulyasa (2017, hlm. 12) mengatakan, “Dalam implementasi kurikulum 2013 

yang berbasis karakter dan kompetensi, pendidikan karakter bukan hanya 

tanggung jawab sekolah semata, tetapi merupakan tanggung jawab semua 

pihak orang tua, pemerintah, dan masyarakat”. 
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       Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada saat proses 

pembelajaran menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yaitu kurangnya 

ketercapaian hasil belajar peserta didik dilihat dari penilaian harian peserta 

didik ada beberapa yang di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 

rata-ratanya mendapat nilai 63 sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan adalah 70. Saat penilaian harian terdapat 42% 

peserta didik yang mendapat nilai di atas KKM yaitu sebanyak 14 peserta 

didik dan 58% peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM yaitu 

sebanyak 19 peserta didik dari jumlah peserta didik 33. Perincian nilai peserta 

didik yang belum mencapai KKM yaitu nilai 50 sebanyak 4 peserta didik, 

nilai 60 sebanyak 6 peserta didik, nilai 65 sebanyak 9 peserta didik. Perincian 

nilai peserta didik yang sudah mencapai KKM yaitu nilai 75 sebanyak 4 

peserta didik, nilai 80 sebanyak 6 peserta didik dan nilai 90 sebanyak 4 

peserta didik. Meskipun sudah menggunakan kurikulum 2013 dalam proses 

pembelajarannya tetapi karena proses pembelajaran yang lebih sering 

menggunakan metode ceramah menyebabkan peserta didik kurang 

memahami konsep yang diberikan oleh pendidik. 

       Peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi sehingga 

nilai evaluasi rendah, peserta didik kurang peduli dan santun hal tersebut 

dikarenakan pendidik belum mampu memunculkan sikap peduli dan santun, 

pembelajaran lebih bersifat teacher center bukan student center dan 

penerapan model pembelajaran yang monoton. Dengan ditemukannya 

masalah tersebut guru sebagai pendidik dituntut untuk memiliki kompetensi 

dan melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang pendidikan. 

Banyak hal yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pembaharuan bidang 

pendidikan, salah satunya yaitu dengan melakukan proses pembelajaran 

menjadi aktif, kreatif dan menyenangkan serta dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

       Dalam UU RI No 14 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 tentang Guru dan Dosen 

dijelaksan, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 
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peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. 

       Guru sebagai tenaga pendidik dituntut untuk memiliki kompetensi yang 

baik dan bisa melakukan inovasi-inovasi dalam pendidikan baik dalam 

strategi atau model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran 

ataupun media yang digunakan untuk proses pembelajaran, hal tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga hasil belajar 

peserta didik dapat meningkat. Agar pembelajaran di kelas berjalan dengan 

aktif, kreatif dan menyenangkan haruslah menerapkan model pembelajaran 

yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik oleh 

peserta didik dan materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Maka 

dari itu peneliti akan menerapkan model pembelajaran yang tepat dengan 

materi yang akan disampaikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai oleh 

peserta didik. Peneliti akan menerapkan model Discovery Learning yang 

mudah diterapkan karena model pembelajaran ini membantu peserta didik 

untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses 

kognitif. Model Discovery Learning juga menyenangkan karena tumbuhnya 

rasa menyelidiki dan berhasil. 

       Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang berfokus pada 

penemuan masalah yang berasal dari pengalaman-pengalaman yang nyata 

peserta didik. Menurut Hamalik (Dalam Takdir, 2012: hlm. 29) mengatakan, 

“Discovery adalah proses pembelajaran yang menitikberatkan pada mental 

intelektual pada anak didik dalam memecahkan berbagai persoalan yang 

dihadapi sehingga menemukan suatu konsep yang dapat diterapkan 

dilapangan”. 

       Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Hasil 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi dalam proses belajar mengajar 

yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik. Dimyati dan Mudjiono 

(2006, hlm. 200) mengatakan, “Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam 

bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap 

penguasaan siswa dalam menerima materi pelajaran”. Sudjana (2016, hlm. 

22) mengatakan, “Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 



5 

 

 
 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. Ketercapaian hasil belajar 

yang harus dicapai pada subtema Kebersamaan dalam Keberagaman oleh 

peserta didik kelas IV SD Negeri 5 Mekarsari Kota Banjar yaitu harus 

mencapai KKM 70. Hasil belajar yang hasus dicapai mencakup tiga ranah 

yaitu afektif yang merupakan sikap peduli dan santun peserta didik, kognitif 

yang merupakan pengetahuan peserta didik, dan psikomotor yaitu 

keterampilan mengomunikasikan. 

       Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tentang penerapan model 

Discovery Learning menunjukkan peningkatan terhadap hasil belajar peserta 

didik kelas V subtema Manusia dan Lingkungan SD Negeri Pasir Halang 1 

Kabupaten Bandung Barat Tahun Pelajaran 2016/2017. Pada siklus I hasil 

belajar peserta didik meningkat sebanyak 56,25% yaitu rata-rata nilai 

keseluruhan 82, pada siklus II data hasil belajar peserta didik mengalami 

peningkatan sebanyak 78,18% yaitu rata-rata nilai keseluruhan mencapai 86 

dan pada siklus III hasil belajar peserta didik meningkat sebanyak 93,75% 

yaitu rata-rata nilai keseluruhan 91, jadi dapat disimpulkan pembelajaran 

dengan menerapkan model Discovery Learning pada pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik akan 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Penerapan Model 

Discovery Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada 

Subtema Kebersamaan dalam Keberagaman (Penelitian Tindakan Kelas pada 

Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 5 Mekarsari Kota Banjar Tahun Pelajaran 

2018/2018). 

 

B. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti 

mengambil beberapa identifikasi masalah yang berkaitan dengan peningkatan 

hasil belajar peserta didik yaitu sebagai berikut: 

1. Pembelajaran lebih bersifat teacher center, bukan student center. Hal 

tersebut dikarenakan peserta didik kurang aktif sehingga pembelajaran 

hanya satu arah. 
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2. Peserta didik kurang memiliki sikap peduli. Hal tersebut dikarenakan 

pendidik belum mampu memunculkan sikap peduli peserta didik. 

3. Peseta didik kurang memiliki sikap santun. Hal tersebut dikarenakan 

pendidik belum mampu memunculkan sikap santun peserta didik. 

4. Peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi, sehingga 

penilaian harian rendah. Hal tersebut dikarenakan dalam pembelajaran 

menerapkan model pembelajaran yang monoton. 

5. Kurangnya ketercapaian hasil belajar peserta didik dilihat dari nilai 

pembelajaran peserta didik masih banyak yang di bawah KKM. 

 

C. Rumusan dan Batasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

a. Secara Umum 

       Atas dasar latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana 

diutarakan di atas, ada beberapa masalah yang dikaji dalam 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini. Maka secara umum masalah 

utama dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan model Discovery 

Learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV SD 

Negeri 5 Mekarsari Kota Banjar pada subtema Kebersamaan dalam 

Keberagaman? 

b. Secara Khusus 

Secara khusus peneliti merinci rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun 

dengan menerapkan model Discovery Learning pada subtema 

Kebersamaan dalam Keberagaman untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas IV SD Negeri 5 Mekarsari Kota 

Banjar? 

2) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

model Discovery Learning pada subtema Kebersamaan dalam 

Keberagaman untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

kelas IV SD Negeri 5 Mekarsari Kota Banjar? 
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3) Bagaimana sikap peduli peserta didik kelas IV SD Negeri 5 

Mekarsari Kota Banjar pada subtema Kebersamaan dalam 

Keberagaman setelah diterapkan model Discovery Learning? 

4) Bagaimana sikap santun peserta didik kelas IV SD Negeri 5 

Mekarsari Kota Banjar pada subtema Kebersamaan dalam 

Keberagaman setelah diterapkan model Discovery Learning? 

5) Bagaimana keterampilan mengomuniksikan peserta didik kelas 

IV SD Negeri 5 Mekarsari Kota Banjar pada subtema 

Kebersamaan dalam Keberagaman setelah diterapkan model 

Discovery Learning? 

6) Bagaimana hambatan yang dialami peneliti dalam menerapkan 

model Discovery Learning pada subtema Kebersamaan dalam 

Keberagaman untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

kelas IV SD Negeri 5 Mekarsari Kota Banjar? 

7) Bagaiamana upaya peneliti untuk mengatasi hambatan dalam 

menerapkan model Discovery Learning pada subtema 

Kebersamaan dalam Keberagamanan untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas IV SD Negeri 5 Mekarsari Kota 

Banjar? 

8) Bagaimana peningkatan hasil belajar dengan menerapkan model 

Discovery Learning pada subtema Kebersamaan dalam 

Keberagaman pada peserta didik kelas IV SD Negeri 5 

Mekarsari Kota Banjar? 

2. Batasan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang 

telah diutarakan, diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu 

luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, 

maka dalam penelitian perlu batasan masalah secara jelas sebagai 

berikut: 

a. Metode penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). 
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b. Model pembelajaran yang akan diterapkan peneliti adalah model 

Discovery Learning. 

c. Hasil belajar yang akan diteliti yaitu aspek afektif (sikap peduli dan 

santun peserta didik), kognitif (pengetahuan peserta didik) dan 

psikomotor (keterampilan mengomunikasikan). 

d. Dalam penelitian ini hanya akan mengkaji atau menelaaah 

pembelajaran pada pokok bahasan tema 1 Indahnya Kebersamaan 

subtema Kebersamaan dalam Keberagaman. 

e. Penelitian akan dilaksanakan pada pertengahan bulan juli 2018 

sampai dengan akhir bulan juli 2018. 

f. Objek dalam penelitian ini hanya meneliti peserta didik kelas IV A 

di SD Negeri 5 Mekarsari Kota Banjar. 

 

D. Tujuan Penelitian 

       Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

       Secara umum Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar pada subtema Kebersamaan dalam 

Keberagaman melalui penerapan model Discovery Learning pada peserta 

didik kelas IV SD Negeri 5 Mekarsari Kota Banjar tahun pelajaran 

2018/2019. 

2. Tujuan Khusus 

a. Jika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun dengan 

menerapkan model Discovery Learning pada subtema Kebersamaan 

dalam Keberagaman dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

kelas IV SD Negeri 5 Mekarsari Kota Banjar. 

b. Jika pelaksanaan pembelajaran dengan  menerapkan model 

Discovery Learning pada subtema Kebersamaan dalam 

Keberagaman dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 

IV SD Negeri 5 Mekarsari Kota Banjar. 
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c. Jika penerapan model Discovery Learning pada subtema 

Kebersamaan dalam Keberagaman dapat meningkatkan sikap peduli 

peserta didik kelas IV SD Negeri 5 Mekarsari Kota Banjar. 

d. Jika penerapan model Discovery Learning pada subtema 

Kebersamaan dalam Keberagaman dapat meningkatkan sikap peduli 

peserta didik kelas IV SD Negeri 5 Mekarsari Kota Banjar. 

e. Jika penerapan model Discovery Learning pada subtema 

Kebersamaan dalam Keberagaman dapat meningkatkan keterampilan 

mengomunikasikan peserta didik kelas IV SD negeri 5 Mekarsari 

Kota Banjar. 

f. Jika hambatan-hambatan dapat diatasi dalam penerapan model 

Discovery Learning pada subtema Kebersamaan  dalam 

Keberagaman dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 

IV SD Negeri 5 Mekarsari Kota Banjar. 

g. Jika upaya dalam mengatasi hambatan penerapan model Discovery 

Learning pada subtema Kebersamaan dalam Keberagaman 

dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV 

SD Negeri 5 Mekarsari Kota Banjar. 

h. Jika penerapan model Discovery Learning pada subtema 

Kebersamaan dalam Keberagaman dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik kelas IV SD Negeri 5 Mekarsari Kota Banjar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

       Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan 

dalam melaksanakan pembelajaran tentang peningkatan hasil belajar 

peserta didik kelas IV SD Negeri 5 Mekarsari Kota Banjar pada subtema 

Kebersamaan dalam Keberagaman dengan menerapkan model Discovery 

Learning. Peranan pendidik sangat penting dalam proses pembelajaran 

maka dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) akan meningkatkan 

kompetensi dan profesional pendidik dalam mengatasi permasalahan 

dalam pembelajaran. 
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2. Manfaat Praktis 

       Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi peserta didik, pendidik, 

sekolah maupun peneliti. Secara rinci manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagi Peserta Didik 

Membantu meningkatkan hasil belajar yang meliputi 3 aspek yaitu 

sikap peduli dan santun pada peserta didik, meningkatkan 

pengetahuan peserta didik serta meningkatkan keterampilan 

mengomunikasikan peserta didik kelas IV SD Negeri 5 Mekarsari 

Kota Banjar. 

b. Bagi Pendidik 

1) Dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dengan menerapkan model Discovery Learning. 

2) Memberikan gambaran tentang penerapan model Discovery 

Learning pada subtema Kebersamaan dalam Keberagaman. 

3) Memotivasi pendidik untuk lebih kreatif dan inovatif dalam 

menerapkan dan mengembangkan model pembelajaran. 

4) Memperbaiki proses pembelajaran di kelas serta meningkatkan 

profesional pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti 

1) Mendapatkan pengalaman dalam merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif dan 

menyenangkan. 

2) Menambah wawasan dan pengalaman dalam melaksanakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

3) Mendapatkan pengalaman dalam mengatasi permasalahan yang 

ditemukan di dalam kelas salah satunya meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 
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d. Bagi Sekolah 

       Memberikan panduan model pembelajaran sebagai bahan 

pertimbangan dalam memilih model pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran serta memberi kesempatan 

kepada sekolah dan pendidik dalam melakukan pembaharuan 

pembelajaran kearah yang lebih baik. 

 

F. Definisi Operasional 

       Untuk menghindari terjadinya salah pengertian terhadap isntilah-istilah 

yang terdapat dalam variabel penelitian, maka istilah-istilah tersebut 

kemudian didefinisikan sebagai berikut: 

1. Model Discovery Learning 

       Model pembelajaran berbasis penemuan adalah model pembelajaran 

Discovery Learning sesuai dengan namanya, model ini mengarahkan 

peserta didik untuk dapat menemukan sendiri pengetahuan baru melalui 

proses pembelajaran. Dalam pembelajaran model Discovery Learning 

peserta didik menemukan masalah pembelajaran yang ditemukan 

kemudian menyimpulkan masalah sendiri yang kemudian dibuktikan 

melalui penemuan dan dikonfirmasi oleh pendidik. Menurut Hamalik 

(Dalam Takdir 2012, hlm. 29) mengatakan, “Discovery adalah proses 

pembelajaran yang menitikberatkan pada mental intelektual pada anak 

didik dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi sehingga 

menemukan suatu konsep yang dapat diterapkan dilapangan”. 

2. Hasil Belajar   

       Hasil belajar adalah penilaian hasil yang dicapai oleh setiap peserta 

didik dalam ranah afektif, kognitif dan psikomotor yang diperoleh setelah 

mengikiti proses belajar. Hasil belajar ditandai dengan adanya perubahan 

tingkah laku dan pengetahuan baru yang didapatkan oleh peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran. Menurut Sudjana (2016, hlm. 22) 

mengatakan, “Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. 
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3. Sikap Peduli 

       Peduli dapat diartikan sebagai seseorang yang mengutamakan 

terhadap kebutuhan orang lain dan perasaan orang lain. Orang yang 

peduli selalu berusaha untuk berbuat baik dan menghargai orang lain. 

Dalam kurikulum 2013 salah satu yang menjadi aspek penilaian yaitu 

aspek penilaian sikap. Menurut Kemendikbud (2016, hlm. 25) 

menjelaskan, “Peduli merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan kepada orang lain atau masyarakat yang 

membutuhkan”.  

4. Sikap Santun 

       Kemendikbud (2016, hlm. 24) menjelaskan, “Santun merupakan 

perilaku hormat pada orang lain dengan bahasa yang baik”. Menurut 

Herlangga (2017, hlm. 2) mengatakan bahwa santun diartikan sebagai 

cara seseorang menghargai orang lain dengan cara yang halus dan 

beradap. Salah satu perilaku santun yang dapat diterapkan adalah dengan 

cara menghormati orang yang lebih dewasa saat berkomunikasi baik 

melalui perilaku maupun bahasa. 

5. Keterampilan Mengomunikasikan 

       Menurut Wijaya (Dalam Viera, 2017: hlm. 46) mengatakan, 

“Komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia baik individu 

maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak 

komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri”. 

Keterampilan mengomunikasikan adalah keterampilan menyampaikan 

informasi atau pesan kepada orang lain yang dilakukan secara lisan. 

Dalam pembelajaran kurikulum 2013 keterampilan ini sangat penting 

untuk dimiliki oleh setiap peserta didik. 

 

G. Sistematika Skripsi 

       Berdasarkan buku panduan skripsi FKIP Universitas Pasundan. 

Sistematika skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut: 

       Berdasarkan buku panduan skripsi FKIP Universitas Pasundan 

sistematika skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut: 
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1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

operasional, dan sistematika skripsi. 

a. Latar belakang masalah 

Pada bagian ini memaparkan konteks penelitian yang dilakukan. Di 

bagian ini peneliti memposisikan topik yang diteliti dalam konteks 

penelitian yang lebih luas dan mampu menyatakan adanya 

kesenjangan yang perlu di isi dengan melakukan pendalaman 

terhadap topik yang diteliti. 

b. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah merupakan titik tertentu yang memperlihatkan 

masalah penelitian ditinjau dari sisi keilmuan, bentuk 

(keterhubungan, dampak, sebab akibat, dan lainnya), serta 

banyaknya masalah yang dapat diidentifikasi oleh peneliti. 

c. Rumusan masalah 

Rumusan masalah merupakan pertanyaan umum tentang konsep atau 

fenomena spesifik yang diteliti. Rumusan masalah berbentuk 

pertanyaan yang harus dijawab atau sebuah konsep yang harus 

dijawab melalui proses penelitian, rumusan masalah juga berfungsi 

sebagai acuan tentang hal-hal apa saja yang akan diteliti. 

d. Tujuan penelitian 

Rumusan tujuan penelitian memperlihatkan pernyataan hasil yang 

ingin dicapai peneliti setelah melakukan penelitian. Perumusan 

tujuan penelitian berkaitan langsung dengan pernyataan rumusan 

masalah. 

e. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian berfungsi untuk menegaskan kegunaan penelitian 

yang dapat diraih setelah penelitian berlangsung. 
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f. Definisi operasional 

Definisi operasional berisi tentang pembatasan dari istilah-istilah 

yang diberlakukan dalam penelitian sehingga tercipta makna tunggal  

terhadap pemahaman permasalahan. 

g. Sistematika skripsi 

Sistematika skripsi menggambarkan setiap bab dalam penyusunan 

skripsi, serta hubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya 

dalam membentuk sebuah kerangka utuh skripsi. 

2. Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran 

Kajian teori berisi deskripsi teoritis yang memfokuskan kepada hasil 

kajian atas teori, konsep, kebijakan, dan peraturan yang dijunjung oleh 

hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan masalah penelitian. Kajian 

teori dilanjutkan dengan perumusan kerangka pemikiran yang 

menjelaskna keterkaitan dari variabel-variabel yang terlibat dalam 

penelitian. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan secara sistematis dan terperinci langkah-langkah dan 

cara yang digunakan dalam menjawab permasalahan dan memeperoleh 

simpulan. Beberapa hal yang dibahas atau dimuat dalam bab ini antara 

lain sebagai berikut : 

a. Metode Penelitian 

b. Desain Penelitian 

c. Subjek dan objek Penelitian 

d. Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

e. Teknik Analisis Data 

f. Prosedur Penelitian 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Dalam bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni sebagai berikut: 

a. Temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data 

dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan 

rumusan masalah penelitian. 
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b. Pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang telah dirumuskan. 

5. Bab V Simpulan dan Saran 

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian dan 

pembahasan. 

a. Simpulan merupakan uraian yang menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap analisis temuan hasil penelitian. Oleh 

karena itu, pada bagian simpulan disajikan pemaknaan peneliti 

terhadap semua hasil dan temuan penelitian. 

b. Saran merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada para pembuat 

kebijakan, pengguna, atau kepada peneliti berikutnya yang berminat 

untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 

 


