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ABSTRAK 

PENINGKATAN DISIPLIN DALAM PEMBELAJARAN SUB 

TEMA: AKU MERAWAT TUBUHKU MELALUI PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING 

(PjBL) PADA SISWA KELAS 1 SDN 2 SEDAYU 

GROBOGAN TAHUN 2014/2015 

 

Nuriyah Miftaqul jannah, A54F121004, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2015, 77 halaman. 

          Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan disiplin dalam 

pembelajaran sub tema; aku merawat tubuhku melalui penerapan model 

pembelajaran project based learning (PjBL) pada siswa kelas 1 SDN 2 Sedayu 

Grobogan Tahun 2014/2015. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan 

tahapan-tahapan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, 

siklus pertama dan siklus kedua. Berdasarkan deskripsi pelaksanaan tindakan, 

hasil penelitian, dan pembahasan, diperoleh data adanya peningkatan disiplin 

dalam setiap siklus. Displin pada pra siklus 38% meningkat 24% menjadi 62% 

pada siklus I dan meningkat pada siklus II sebanyak 24% yaitu mencapai 86%. 

Kesimpulan bahwa melalui penerapan model pembelajaran project based learning 

(PjBL) dapat meningkatkan disiplin dalam pembelajaran sub tema: aku merawat 

tubuhku di kelas 1 SDN 2 Sedayu Grobogan Tahun 2014/2015. 

Kata kunci: Disiplin, model, pembelajaran, project based learning (PjBL) 
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A. PENDAHULUAN 

            Peningkatan mutu pendidikan merupakan fokus perhatian dalam 

rangka memperbaiki kualitas Sumber daya manusia (SDM). Berbagai cara 

dan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terus dilakukan oleh 

semua pihak diantaranya ada inovasi di bidang pendidikan dan 

pembelajaran. Anak pada usia sekolah dasar berada pada tahapan operasi 

konkret, mulai menunjukkan perilaku yang mulai memandang dunia 

secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara 

reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak, mulai berfikir 

secara operasional, mempergunakan cara berpikir operasional untuk 

mengklasifikasikan benda-benda, membentuk dan mempergunakan 

keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan 

mempergunakan sebab akibat. Oleh karena itu, pembelajaran yang tepat 

adalah dengan mengaitkan konsep materi pelajaran dalam satu kesatuan 

yang berpusat pada tema adalah yang paling sesuai.  

          Kegiatan pembelajaran akan bermakna jika dilakukan dalam 

lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman, bersifat individual 

dan kontekstual, anak mengalami langsung yang dipelajarinya, hal ini 

akan diperoleh melalui pembelajaran tematik. Pembelajaran yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran dapat 

memberikan pengalaman bermakna pada peserta didik. Disiplin itu lahir, 

dan berkembang dari sikap seseorang di dalam sistem nilai budaya yang 

telah ada di dalam masyarakat. Terdapat unsur pokok yang membentuk 

disiplin, pertama sikap yang telah ada pada diri manusia dan sistem nilai 

budaya yang ada di dalam masyarakat. Sikap atau attitude tadi merupakan 

unsur yang hidup di dalam jiwa manusia yang harus mampu bereaksi 

terhadap lingkungannya, dapat berupa tingkah laku atau pemikiran. 

Sedangkan sistem nilai budaya merupakan bagian dari budaya yang 

berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman dan penunutun bagi kelakuan 

manusia. 
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          Perpaduan antara sikap dengan sistem nilai budaya yang menjadi 

pengarah dan pedoman tadi mewujudkan sikap mental berupa perbuatan 

atau tingkah laku. Unsur tersebut membentuk suatu pola kepribadian yang 

menunjukkan perilaku disiplin atau tidak disiplin. Pada hakekatnya, 

disiplin merupakan hal yang dapat dilatih. pelatihan disiplin diharapkan 

dapat menumbuhkan kendali diri, karakter atau keteraturan, dan efisiensi. 

Jadi secara singkat dapat disimpulkan bahwa disiplin berhubungan dengan 

pengendalian diri supaya dapat menbedakan mana hal yang benar dan 

mana hal yang salah sehingga dalam jangka panjang diharapkan bisa 

menumbuhkan perilaku yang bertanggung jawab. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2005: 234) “ Disiplin adalah tata tertib ( di sekolah, 

kemiliteran, dsb) atau ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib, 

dsb)”.Disiplin sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh 

karena itu guru dituntut menerapkan metode yang tepat dalam 

pembelajaran. Menurut (Richard I Arends) model pembelajaran mengacu 

pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-

tujuan pembelajaran, tahap-tahap kegiatan di dalam pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. 

          Dalam kegiatan pembelajaran terdapat kegiatan interaksi antara guru 

dan siswa. Menurut Djamarah (2005: 223) dalam Bima (2012), 

berpendapat bahwa “apabila dalam kegiatan interaksi edukatif terdapat 

keterlibatan intelektual emosional anak didik, biasanya intensitas keaktifan 

dan motivasi akan meningkat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan efektif”. Guru diharapkan benar-benar menerapkan aktifitas siswa 

yaitu belajar sambil bekerja (learning by doing). Melakukan aktifitas atau 

bekerja adalah bentuk pernyataan dari siswa bahwa hakikatnya belajar 

adalah perubahan yang terjadi setelah melakukan aktifitas atau bekerja. 

Menurut Djamarah (2005: 224) “kegiatan belajar akan lebih berhasil 

dalam situasi bermain, siswa akan aktif, senang, gembira, kreatif, serta 

tidak mengikat”. Pada kelas 1 kegiatan pembelajaran apapun sangat 

membutuhkan disiplin. Seperti dalam pembelajaran sub tema aku merawat 

http://zonainfosemua.blogspot.com/2010/11/pengertian-model-pembelajaran-dari.html
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tubuhku, pembelajaran disiplin dapat dilakukan dengan model 

pembelajaran Project Based Learning (PjBL). Diharapkan dengan model 

PjBL disiplin peserta didik meningkat. Dari masalah yang ada di kelas 1 

terdapat satu masalah yang sangat mengkhawatirkan, dari 21 siswa yang 

ada hanya 38% yang memiliki disiplin yang baik. Hal ini dapat diketahui 

pada saat proses pembelajaran berlangsung, ciri-cirinya anak datang 

terlambat, tidak mandi atau sarapan dengan alasan bangun kesiangan, anak 

tidak memakai seragam sesuai ketentuan, jika diberi tugas tidak segera 

dikerjakan, kurang menghargai waktu yang diberikan. 

          Beberapa penyebab anak kurang dalam kedisiplinan adalah dalam 

pembelajaran guru hanya menyampaikan materi dengan bercerita saja 

tanpa memberikan contoh yang seharusnya terjadi dalam kehidupan yang 

sebenarnya, jadi siswa tidak paham apa yang harus dilakukan dan yang 

tidak boleh dilakukan, anak tidak berani bertanya, sudah terbiasa dari 

kehidupan keluarga atau dari orang tua yang membiasakan anak terima 

jadi atau dimanja dengan alasan masih kecil belum bisa mengerjakan 

sesuatu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka guru hendaknya 

mempunyai terobosan yang baru dalam penggunaan model pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang diharapkan dapat mengatasi masalah 

pengembangan karakter yang baik adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran PjBL. Model pembelajaran PjBL ini diharapkan bisa 

menumbuhkan rasa disiplin siswa baik di sekolah, dalam keluarga, 

maupun di masyarakat. 

          Bertumpu pada kenyataan ini, untuk meningkatkan disiplin siswa 

maka guru mengambil langkah yang memungkinkan siswa lebih senang 

dalam pembelajaran karakter dengan menggunakan model pembelajaran 

PjBL. Menurut buku Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2014: 22) 

“ Project Based Learning (PjBL) adalah model pembelajaran yang 

menggunakan proyek/kegiatan sebagai media”. Peserta didik melakukan 

eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk 

menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Oleh karena itu berdasarkan 
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uraian di atas, peneliti tertarik untuk menulis penelitian dengan judul 

“Peningkatan Disiplin Dalam Pembelajaran Sub Tema Aku Merawat 

Tubuhku Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

Pada Siswa Kelas 1 SDN 2 Sedayu Grobogan Tahun Pelajaran 2014/2015” 

 

B. METODE PENELITIAN 

         Penelitian ini menggunakan pendekatan PTK. Menurut Suhardjono 

(2007: 58) mendefinisikan “penelitian tindakan kelas adalah penelitian 

tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki/ 

meningkatkan mutu praktik pembelajaran”.  Prosedur PTK menurut 

Kemmis dan Mc Taggart (1992), yaitu terdiri atas 4 kegiatan utama atau 

tahapan yaitu “Plan (perencanaan). Action (tindakan), Observation 

(pengamatan), dan Reflection (refleksi)”. 

           Penelitian ini dilaksanakan di kelas 1 SDN 2 Sedayu Kecamatan 

Grobogan Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2014/2015, pada siswa 

kelas 1 yang berjumlah 21 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 6 

siswa perempuan. Penelitian dilakukan selama 2 bulan. Hal yang 

mendasari pelaksanaan tugas tersebut karena ini merupakan tugas mata 

kuliah dan pelaksanaan dimulai pada bulan September 2014 sampai akhir 

bulan November 2014. Pelaksanaan siklus I dan siklus II dilaksanakan 

pada bulan selanjutnya. 

           Prosedur PTK menurut Kemmis dan Mc Taggart (1992), yaitu 

terdiri atas 4 kegiatan utama atau tahapan yaitu “Plan (perencanaan). 

Action (tindakan), Observation (pengamatan), dan Reflection (refleksi)”. 

             Data adalah suatu fakta-fakta tertentu sehingga menghasilkan 

suatu kumpulan dalam menarik suatu keputusan. Data primer yaitu data 

hasil wawancara dan hasil observasi, data sekunder yaitu data keadaan 

guru dan daftar nama siswa kelas 1. Jenis datanya yaitu data kuantitatif 

dan kualitatif. Data kuantitatif diwujudkan dengan peningkatan disiplin 

dalam pembelajaran project based learning. Data kualitatif diperoleh dari 
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hasil pengamatan pada saat pembelajaran berlangsung. Data kualitatif 

berupa susunan kalimat yang berbentuk deskriptif. 

            Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 1) Observasi, 

dilakukan untuk mengetahui gambaran siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, 2) Dokumentasi, 3) wawancara, dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan dengan siswa dan guru sebagai 

kolaborator, yaitu untuk mengetahui kondisi siswa sebelum diberi 

tindakan, 4) tes, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tes tertulis 

pada pembelajaran subtema aku merawat tubuhku. 

           Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian yang 

dilakukan.  

            Validitas data menurut Sugiyono ada 3 macam triangulasi yaitu: 

1). Triangulasi Sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber.2). Triangulasi Teknik adalah untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda.3). Triangulasi Waktu karena waktu sering 

mempengaruhi kredibilitas data, maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga ditemukan kepastian datanya.  

           Teknik analisis data,  data disiplin dalam pembelajaran sub tema 

aku merawat tubuhku melalui penerapan model pembelajaran project 

based learning dengan analisis komparatif yaitu hasil per siklus 

dibandingkan dengan indikator kinerja per siklus. Data penggunaan 

model pembelajaran project based learning dengan analisis kritis yaitu 

mengungkap kelemahan dan kelebihan tindakan dan hasilnya untuk dasar 

tindakan berikutnya. 

         Dengan menggunakan model pembelajaran project based learning 

maka indikator disiplin yang akan dicapai adalah sebagai berikut: taat 

terhadap peraturan dan tata tertib sekolah; taat terhadap kegiatan belajar 

di sekolah; taat terhadap norma – norma yang berlaku; taat  dalam 
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mengerjakan tugas-tugas pelajaran; dan bertanggung jawab terhadap apa 

yang diucapkan dan dilakukan. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil penelitian 

           Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I bahwa disiplin anak 

dalam pembelajaran sub tema aku merawat tubuhku, terjadi 

peningkatan yaitu dari 21 siswa, yang disiplinnya cukup ada 8 siswa, 

yang disiplinnya tinggi ada 8 siswa, dan yang disiplinnya sangat tinggi 

ada 5 siswa. Karena masih belum mencapi target pencapaian indikator 

maka peneliti melanjutkan penelitian ke siklus II. Berdasarkan hasil 

penelitian pada siklus II bahwa disiplin anak dalam pembelajaran sub 

tema aku merawat tubuhku terjadi peningkatan yaitu dari 21 siswa, 

yang berdisiplin cukup 3 siswa, yang berdisiplin tinggi 9 siswa, yang 

berdisiplin sangat tinggi 9 siswa. Dilihat dari hasil siklus I dan siklus II 

maka disiplin siswa meningkat cukup signifikan pada pelaksanaan 

siklus ke II. 

2. Pembahasan 

          Berdasarkan analisis data hasil penelitian dan merupakan kerja 

kolaborasi antara guru kelas dengan guru lain yang terlibat dalam 

proses penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat memberikan dorongan 

kepada guru kelas untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran di 

kelas terutama pada karakter sikap disiplin. Sebelum melaksanakan 

perbaikan pembelajaran, sikap disiplin dari 21 siswa SDNegeri 2 

Sedayu ada yang masih rendah. Ini disebabkan karena guru masih 

menggunakan metode konvesional yang monoton. Pada perbaikan 

pembelajaran pada siklus I, ada peningkatan dalam sikap disiplin yang 

dicapai siswa. Ada peningkatan kedisiplinan dari 8 siswa menjadi 13 

siswa pada siklus I. Prosentase disiplin siswa yang semula 38%  

sebelum siklus, dan pada siklus I menjadi 62%. 

          Peningkatan disiplin siswa yang dicapai pada siklus I, karena 

peneliti dalam pelaksanaan perbaikan siklus I menggunakan model 
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pembelajaran project based learning yang sudah baik meskipun 

kurang optimal. Disiplin anak masih belum maksimal, ada yang masih 

belum memahami dan perlu bimbingan serta pendampingan, mungkin 

karena selama ini belum pernah menggunakan model pembelajaran 

project based learning. Dalam perbaikan pembelajaran pada siklus II 

terdapat peningkatan sikap disiplin siswa. Pengelolaan kelas oleh guru 

sudah baik. Keterlibatan siswa dalam pembelajarn dengan model 

pembelajaran project based learning juga lebih baik. 

           Hasil penelitian Dwi Puji Rahayuningsih (2012) yang berjudul 

“Peningkatan kemampuan disiplin anak pada usia dini melalui 

kegiatan bermain peran” pada siklus I disiplin anak  yang meningkat 

sejumlah 68% dan siklus II disiplin anak yang meningkat sejumlah 

74%, artinya dalam siklus I dan siklus II terjadi peningkatan 6%. 

Berdasarkan penelitian Fin Ostiana Peluru yang berjudul “Upaya 

meningkatkan disiplin anak dengan metode demonstrasi” pada siklus I 

disipin anak  yang meningkat meningkat sejumlah 29% dan siklus II 

disiplin anak yang meningkat sejumlah 82%, artinya dalam siklus I 

dan siklus II terjadi peningkatan sejumlah 53%. Penelitian yang 

dilakukan oleh Tri Yuni Yanti (2011) tentang “ Upaya meningkatkan 

disiplin anak melalui metode bercerita”. Hasil penelitian pada 

pembelajaran siklus I anak yang disiplin (melaksanakana tata tertib 

bermain)11 dari 20 anak atau 55% . dan anak disiplin(membuang 

sampah pada tempatnya) 13 anak dari20 anak atau 65%. Dan pada 

siklus II anak yangdisiplin (melaksanakana tata tertib bermain) 18 

dari20 anak atau 90% . dan anak disiplin (membuangsampah pada 

tempatnya) 19 anak dari 20 anak atau95%. Artinya adanya suatu 

peningkatan yang lebih baik dan signifikan. 

          Berdasarkan hasil penelitian sekarang dan penelitian terdahulu 

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peningkatan disiplin dapat 

dilakukan dengan berbagai model pembelajaran yang ada yang salah 
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satunya adalah model pembelajaran project based learning seperti yang 

digunakan oleh peneliti dalam meneliti masalah disiplin siswa. 

D. SIMPULAN 

           Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaborasi antara peneliti, guru kelas lain dan kepala sekolah dapat 

disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran project based 

learning dapat meningkatkan disiplin siswa di SD Negeri 2 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Perbaikan tindakan yang dilakukan oleh guru yaitu merubah kebiasaan 

mengajar metode konvesional dimana anak hanya duduk diam dan 

mendengarkan penjelasan dari guru dengan model pembelajaran project 

based learning sehingga anak terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran, sehingga sikap disiplin anak yang tadinya hanya 38% 

meningkat menjadi 68% pada siklus I, dan 86% pada siklus II. 
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