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Abstrak – Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi dan 

karakter. Salah satu nilai yang ditanamkan dalam karakter siswa adalah kedisiplinan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedisiplinan kelas XI MIPA SMA 

Negeri 8 Malang tahun ajaran 2018/2019 selama kegiatan lesson study kimia. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu 

100 siswa dari tiga kelas XI MIPA SMA Negeri 8 Malang. Subjek penelitian 

diperoleh melalui pengambilan subjek secara acak dari lima kelas XI MIPA yang 

ada. Pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. Keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan 
46% siswa bermain HP, 7% siswa mengantuk dan 14% siswa ramai selama kegiatan 

lesson study kimia, hal ini menunjukkan tingkat kedisiplinan siswa sebesar 33%. 

Kata kunci: Kedisiplinan, Lesson study kimia 

Abstract – Curriculum of 2013 is a competency and character-based curriculum. 

One of the values embedded in the character of students is discipline. This study 

aims to describe the discipline of the students of XI MIPA at Senior High School 8 

Malang in academic year 2018/2019 during the chemical lesson study. This research 

is a qualitative descriptive study. The subject of this study is 100 students from three 

classes of XI MIPA at Senior High School 8 Malang. Research subjects were 

obtained through random sampling class from the five existing XI MIPA classes. 

Data are collected through observation and documentation. The validity of the data 

in this study uses triangulation of data sources. The results showed that 46% of 

students played cellphones, 7% of students were sleepy and 14% of students were 
chatting during the chemical lesson study which mean the value of students' 

discipline in the amount of 33%. 

Keywords: Discipline, Chemical lesson study  

PENDAHULUAN 

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga 

terbentuk manusia yang berkarakter, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Salah satu upaya 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, adalah dengan mengimplementasikan 

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disebut juga kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. 

Penanaman karakter dalam proses pembelajaran merupakan hal penting yang harus dilakukan 

oleh tenaga pendidik karena saat ini para peserta didik dituntut untuk dapat menguasai bidang 

ilmu tertentu sesuai dengan tingkatan umur dan tetap harus melestarikan nilai-nilai kearifan 

lokal. Terdapat 18 nilai karakter yang digalakkan pemerintah untuk dimasukkan dalam 

pembelajaran pada setiap mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Salah satu nilai karakter 
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yang harus ditanamkan dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas yaitu kedisiplinan. 

Kedisiplinan adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan (Musfiqon & Nurdiyansah, 2015). 

Salah satu mata pelajaran dalam kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan SMA 

adalah kimia. Pelajaran kimia umumnya membahas unsur-unsur yang ada di bumi, sehingga 

siswa dituntut untuk mengkaji materi pembelajaran dengan membangun konsep secara 

mandiri agar lebih bermakna. Konsep dalam pembelajaran ilmu kimia terdiri dari konsep 

konkret serta sebagian besar konsep dalam ilmu kimia merupakan konsep yang bersifat 

abstrak (Azhar, 2015). Ilmu kimia kurang disenangi oleh siswa karena banyak mempelajari 

hal-hal yang abstrak, seperti konsep atom, bilangan oksidasi, persamaan reaksi dan energi 

(Ristiyani, dkk., 2016). 

Pembelajaran kimia menuntun siswa untuk disiplin. Dalam ilmu kimia banyak konsep 

yang bersifat abstrak yang membutuhkan perhatian yang tinggi agar siswa dapat memahami 

konsep-konsep tersebut. Selain itu ilmu kimia juga melibatkan kegiatan-kegiatan 

laboratorium yang menuntun siswa agar bersikap disiplin seperti menaati tata tertib 

laboratorium, mengenal sifat bahan-bahan kimia sehingga dapat memberikan perlakuan 

berbeda untuk setiap bahan dan mengetahui cara penanggulangan apabila terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan, serta mengikuti petunjuk praktikum agar dapat memperoleh data hasil 

percobaan yang akurat. 

Kimia merupakan bagian dari salah satu ilmu pengetahuan alam. Menurut Sri 

Sulistyorini (2007: 8), pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam harus melibatkan keaktifan 

anak secara penuh (active learning) dengan cara guru dapat merealisasikan pembelajaran 

yang mampu memberi kesempatan pada anak didik untuk melakukan keterampilan proses 

meliputi: mencari, menemukan, menyimpulkan, mengkomunikasikan sendiri berbagai 

pengetahuan, nilai-nilai, dan pengalaman yang dibutuhkan. Pada kegiatan lesson study kimia 

siswa diberikan kesempatan untuk mencari, menemukan, menyimpulkan, dan 

mengkomunikasikan sendiri pengetahuan yang diperoleh sehingga siswa akan terbiasa 

melakukan kegiatan-kegiatan tersebut selama pembelajaran. Menurut De Vito, et al. (Usman 

Samatiwa, 2006: 146), pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang baik harus mengaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, 

membangkitkan ide-ide siswa, membangun rasa ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada di 

lingkungannya, membangun keterampilan (skill) yang diperlukan, dan menimbulkan 

kesadaran siswa bahwa belajar ilmu pengetahuan alam menjadi sangat diperlukan untuk 

dipelajari. 

Lesson study diawali dengan tahapan merancang pembelajaran untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu atau sering juga disebut tahap plan. Pada tahap ini pembelajaran 

dirancang dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa berperan aktif dalam menemukan 

konsep-konsep kimia secara mandiri. Sehingga, kedisiplinan siswa selama mengikuti 

pembelajaran sangatlah penting. Siswa yang berperan aktif selama kegiatan pembelajaran 

akan mampu menemukan dan mengkomunikasikan sendiri pengetahuan yang diperoleh. 

Fakta yang ditunjukkan dilapangan pada saat kegiatan Lesson Study di SMAN 8 

Malang, banyak siswa SMA kelas XI MIPA yang kurang disiplin. Kurang disiplinnya siswa 
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selama kegiatan pembelajaran akan mempengaruhi siswa yang lain. Hal ini menyebabkan 

siswa kurang focus dalam memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Sehingga, 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep secara menyeluruh.   

Ismani (2012) menyatakan bahwa kedisiplinan yang tinggi dapat disebabkan oleh 

adanya sikap disiplin siswa dalam hal tata tertib sekolah, taat terhadap kegiatan belajar 

disekolah, taat dalam mengerjakan tugas-tugas pelajaran dan taat dalam belajar dirumah. 

Menurut Sukawijaya (2010) terdapat kontribusi yang positif dan signifikan antara 

kedisiplinan diri terhadap hasil belajar sehingga semakin baik kedisiplinan siswa maka 

semakin baik pula hasil yang diraih. Ketidakdisiplinan di sekolah akan mengakibatkan 

motivasi belajar, keseriusan belajar dan daya serap siswa menjadi kurang (Chulsum, 2017). 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah 

mendeskripsikan tingkat kedisiplinan siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 8 Malang selama 

kegiatan lesson study.   

METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian sebanyak 

100 orang siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 8 Malang yang diperoleh melalui teknik 

pengambilan sampel secara acak dari lima kelas yang ada. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan berupa observasi dan dokumentasi melalui kegiatan lesson study pada. Lesson 

study merupakan suatu pendekatan peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan 

oleh guru secara kolaboratif dengan tiga langkah-langkah pokok yakni merancang 

pembelajaran untuk mencapai tujuan (plan), melaksanakan dan mengamati pelaksanaan 

pembelajaran (do), serta melakukan refleksi untuk mendiskusikan pembelajaran yang dikaji 

tersebut untuk bahan penyempurnaan dalam pembelajaran selanjutnya. Fokus utama dalam 

pelaksanaan lesson study adalah aktivitas siswa selama mengikut pembelajaran. Pengamatan 

terhadap aktivitas siswa selama kegiatan lesson study dilakukan dengan cara observasi oleh 

beberapa observer. Observasi dilengkapi dengan instrumen observasi berupa angket yang 

diisi oleh dosen kimia, guru kimia, mahasiswa kimia, dan mahasiswa jurusan lain selaku 

observer selama kegiatan lesson study. Data hasil dokumentasi berupa foto kegiatan siswa 

selama lesson study untuk mendukung data yang diperoleh dari instrument angket. Data 

kedisiplinan siswa yang diperoleh kemudian diolah kedalam bentuk presentase kedisiplinan 

siswa kemudian dideskripsikan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Hasil yang diperoleh dibentuk dalam presentase sebagi berikut rinciannya : 

1) sebanyak 0% siswa datang tidak tepat waktu saat mengikuti pembelajaran; 2) 0% siswa 

tidak mengumpulkan tugas tepat waktu; 3) sebanyak 14% ramai saat guru menjelaskan; 4) 

sebanyak 46% bermain handphone selama kegiatan pembelajran; 5) sebanyak 7 % 

mengantuk saat mengikuti kegiatan pembelajaran dan sebanyak 33% menunjukkan tingkat 

kedisiplinan siswa SMAN 8 Malang kelas XI MIPA. Siswa disiplin dalam mengumpulkan 

tugas dan datang tepat aktu dalam mengikuti pembelajaran. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh dari pengisian angket selama kegiatan 

lesson study menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk ketidaksiplinan yang terjadi 

selama pembelajaran. Bentuk ketidaksiplinan yang terjadi selama pembelajaran diantaranya 

mengantuk saat mengikuti pembelajaran dengan persentase 7%, ramai saat guru menjelaskan 

dengan persentase 14 % serta bermain hp selama kegiatan pembelajaran dengan persentase 

46%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase tetinggi dari ketidaksiplinan yaitu bermain HP 

selama kegiatan pembelajaran, akan tetapi persentase ini belum dibedakan penggunaan HP 

secara rinci baik itu digunakan untuk membuka sosial media atau mencari informasi terkait 

dengan materi.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer, faktor yang menyebabkan 

siswa tidak disiplin selama mengikuti pembelajaran diantaranya: 

1. Siswa bermaian handphone karena merasa tidak teramati oleh guru dan merasa bahwa 

sudah ada teman satu kelompok yang mengerjakan sehingga merasa tidak memiliki 

tanggung jawab. 

2. Siswa mengantuk (kurang tidur/tidak tertarik dengan matapelajaran yang diajarkan) 

3. Siswa ramai (bercanda) dengan teman sebangku  karena siswa merasa jenuh (bosan) 

dengan pembelajaran yang berlangsung/ takut bertanya langsung pada guru sehingga 

membuat forum diskusi sendiri saat guru menjelaskan. 

Akan tetapi jika dilihat dari hasil belajar siswa yang ditinjau dari nilai ujian 

menunjukkan bahwa ketidaksiplinan dalam kelas tidak berpengaruh terlau signifakan karena 

masih banyak siswa yang mencapai nilai KKM serta aktif bertanya ataupun menjawab dalam 

kelas. Selain itu bentuk kedisiplinan yang baik ditunjukkan dari datang tepat waktu saat 

kegiatan pembelajaran serta disiplin dalam mengumpulkan tugas. 

Dokumentasi berupa foto bentuk ketidakdisiplinan siswa dalam bermain handphone adalah 

sebagai berikut:  
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 KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian menunjukkan 46% siswa bermain HP, 7% siswa mengantuk dan 14% 

siswa ramai selama kegiatan lesson study kimia, hal ini menunjukkan tingkat kedisiplinan 

siswa SMAN 8 Malang Kelas XI MIPA sebesar 33%. Siswa disiplin dalam mengumpulkan 

tugas tepat waktu dan datang tepat aktu dalam mengikuti pembelajaran yang menunjukkan 

presentasi ketidakdisiplinnya ssebanyak 0% 

Untuk mengoptimalkan kedisiplinan siswa diperlukan tindakan diantaranya:  

1. Dalam penyampaian pembelajaran kimia sebaiknya guru lebih kreatif dan inovatif 

lagi dengan menggunakan model-model pembelajaran dan media yang menarik serta 

lebih spesifik yang dapat melibatkan lebih banyak keaktifan siswa. 

2. Sebaiknya sebelum pembelajaran di mulai guru dan siswa membuat kesepakatan 

dalam penggunaan hp selama pembelajaran 

3. Meminta siswa untuk mencuci muka saat merasa mengantuk 

4. Guru memberikan perhatian lebih kepada siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran 

seperti memberikan pertanyaan serta pujian atas keberasilahan siswa 

5. Sebaiknya diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kedisiplinan, tidak 

hanya menegur siswa yang ramai saja. 
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