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ABSTRAK 

 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan peneliti terhadap kemampuan mengenal 

nilai kejujuran, kedisiplinan dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari siswa kelas II SD yang 

cenderung rendah dimana para guru masih menggunakan metode ceramah dalam kegitan pembelajaran 

sehingga anak cenderung tidak tertarik dengan pelajaran salah satunya PKN. Melihat realita tersebut, 

maka perlu penerapan metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan mengenal 

nilai kejujuran, kedisiplinan dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari siswa kelas II SDN 

Grogol 2 yaitu menggunakan metode sosiodrama didukung metode video.  

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah dengan metode sosiodrama didukung media 

video berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan dan 

senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari pada siswa kelas II Sekolah Dasar? (2) Apakah dengan 

media video berpengaruh terhadap kemampuan mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan dan senang 

bekerja dalam kehidupan sehari-hari kelas 2 Sekolah Dasar?  

(3) Apakah ada perbedaan pengaruh penggunaan metode sosiodrama yang  didukung media video 

dengan media video terhadap kemampuan mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan dan senang bekerja 

dalam kehidupan sehari-hari pada siswa kelas II Sekolah Dasar? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subyek penelitian siswa kelas II 

SDN Grogol II dan SDN Grogol I. Subyek yang menjadi sampel adalah SDN Grogol II sebanyak 20 

siswa sebagai kelas Eksperimen  dan  SDN Grogol I sebanyak 20 siswa sebagai kelas kontrol. Desain 

penelitian yang digunakan yaitu Pretest – Postest Group Kontrol Secara Random. 

Hasil  penelitian  ini adalah (1) kemampuan  siswa kelas II SDN Grogol II menggunakan 

metode sosiodrama didukung media video dengan taraf sig. (2 tailed) yaitu 0.00 ≤ signifikasi 0.05 

memiliki nilai rata-rata posttest 65,5. (2) Kemampuan siswa kelas II SDN Grogol 1 menggunakan 

media video dengan taraf sig. (2 tailed) yaitu 0.00 ≤ signifikasi 0.05 memiliki nilai rata-rata posttest 

57,05. (3) Setelah diketahui dari hasil analisis data diperoleh taraf sig. (2 tailed) yaitu 0.00 ≤ 

signifikasi 0.05, sehingga terdapat pengaruh metode sosiodrama  didukung media video terhadap 

kemampuan mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari 

siswa kelas II SDN Grogol II. 

 

Kata kunci: Sosiodrama, Video, Nilai Kejujuran, Kedisiplinan Senang Bekerja. 
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I. LATAR BELAKANG 

Manusia sebagai makhluk yang 

diberikan kelebihan oleh Allah 

Subhanahuwataalla dengan suatu bentuk 

akal pada diri manusia yang tidak 

dimiliki makhluk Allah yang lain dalam 

kehidupanya, bahwa untuk mengolah 

akal pikiranya diperlukan suatu pola 

pendidikan melalui suatu proses 

pembelajaran. Berdasarkan UU No.20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan 

Pendidikan adalah usaha sadar 

terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif me-

ngembangkan potensi  dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, ke-

cerdasan, ahklak  mulia, serta k-

eterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat bangsa dan negara.  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh 

pemerintah untuk melakukan inovasi 

dalam dunia pendidikan dengan cara 

menawarkan berbagai model pem-

belajaran yang bervariasi dan inovatif 

untuk digunakan guru dalam proses 

pembelajaran. 

Namun dalam kenyataannya, dalam 

mengajar guru masih menggunakan 

metode ceramah. Metode ini memang 

terbukti berhasil dalam kompetensi 

jangka pendek, tetapi untuk jangka 

panjang metode ini kurang mampu untuk 

memecahkan masalah. Anak cenderung 

tidak tertarik dengan pelajaran salah 

satunya PKn karena dianggap sebagai 

pelajaran yang hanya mementingkan 

hafalan semata, kurang menekankan 

aspek penalaran sehingga menyebabkan 

rendahnya minat belajar PKn siswa di 

sekolah dasar, oleh karena itu 

kemampuan siswa dalam memahami 

materi sangat rendah. 

 Materi pelajaran mengenal nilai 

kejujuran, kedisiplinan, dan senang 

bekerja dalam kehidupan sehari-hari 

pada mata pelajaran PKn sangat penting 

untuk dikuasai oleh siswa karena pada 

materi ini mengandung materi penting 

untuk diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari yaitu menanamkan nilai-nilai 

pancasila disekolah dan dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Mengingat perlu dan pentingnya 

materi diatas, maka perlu adanya 

perbaikan dari cara mengajar guru 

didalam kelas agar kemampuan siswa 

dalam menguasai materi tentang 

mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan 

dan senang bekerja dalam kehidupan 

sehari-hari meningkat. Pada materi 

mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, 
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dan senang bekerja dalam kehidupan 

sehari-hari. Pada mata pelajaran PKn 

perlu adanya penekanan dalam hal 

kemampuan pemahaman tentang suatu 

nilai. Banyak metode yang dapat di 

gunakan dalam pembelajaran PKn, 

seperti sosiodrama, portofolio, pembe 

lajaran aktif dll. Sehingga metode 

pembelajaran yang cocok dalam materi 

tersebut yaitu metode Sosiodrama di 

dukung media video sebagai pelengkap 

pemahaman siswa dalam memahami 

nilai-nilai pancasila yang ada. 

Dari paparan diatas metode 

Sosiodrama diharapkan  siswa dapat 

bermain peranan sendiri, mereka mudah 

memahami masalah-masalah sosial itu 

dengan berperan seperti orang lain. 

Sehingga menumbuhkan sikap saling 

pengertian, tenggang rasa, toleransi dan 

cinta kasih terhadap sesama makhluk. 

Serta didukung media video sebagai 

stimulus untuk membangkitkan motivasi 

siswa dalam materi mengenal nilai 

kejujuran, kedisiplinan, dan senang 

bekerja dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan paparan latar belakang 

diatas, maka penulis memberi judul 

skripsi “PENGARUH METODE 

SOSIODRAMA DIDUKUNG MEDIA 

VIDEO TERHADAP KEMAMPUAN 

MENGENAL NILAI KEJUJURAN, 

KEDISIPLINAN DAN SENANG 

BEKERJA DALAM KEHIDUPAN 

SEHARI-HARI KELAS II SEKOLAH 

DASAR”. 

 

II. METODE 

Di dalam penelitian ini terdapat 

dua variabel yaitu: variabel bebas 

adalah metode sosiodrama didukung 

media video. Variabel terikat adalah 

nilai kejujuran, kedisiplinan, dan 

senang bekerja 

Teknik penelitian yang 

digunakan adalah True Experimental 

Design dengan Pretest-Postest Control 

Group Design. 

Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah siswa kelas II 

SDN Grogol yang berjumlah 3 SD 

yaitu SDN Grogol I, SDN Grogol II, 

dan SDN Grogol III. Dengan sampel 

SDN Grogol I sebanyak 20 siswa sebagai 

kelas Kontrol  dan  SDN Grogol II 

sebanyak 20 siswa sebagai kelas 

Eksperimen. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian yaitu perangkat pembelajaran 

dengan metode sosiodrama didukung 

media video dan kuesioner. Analisis 

data yang digunakan adalah uji t. 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil  

 

 

 

 

 

Gambar 1.  

Grafik Hisogram Nilai Kejujuran,  

Kedisiplinan, dan Senang Bekerja Pada 

Kelas Eksperimen 

 

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan 

bahwa hasil pretes nilai terendah yang 

diperoleh siswa berada pada rentang 41 - 

50 dengan jumlah 18 siswa (90%). 

Sedangkan untuk nilai tertinggi berada 

pada rentang skor 51- 60 dengan jumlah 

2 siswa (10%). Frekuensi tertinggi 

berada pada rentang skor 41 - 50 dengan 

jumlah 18 siswa (90%). Pada hasil 

posttest nilai terendah yang diperoleh 

siswa berada pada rentang 51 -60 dengan 

jumlah 2 siswa (10%). Sedangkan untuk 

nilai tertinggi berada pada rentang skor 

71-80 dengan jumlah 1 siswa (5%). 

Frekuensi tertinggi berada pada rentang 

skor 61-70 dengan jumlah 17 siswa 

(85%). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 

 Grafik Histogram Nilai Kejujuran,  

Kedisiplinan, dan Senang Bekerja Pada 

Kelas Kontrol 

Berdasarkan gambar 2 

menunjukkan bahwa hasil hasil pretes 

nilai terendah yang diperoleh siswa 

berada pada rentang 31 - 40 dengan 

jumlah 1 siswa (5%). Sedangkan untuk 

nilai tertinggi berada pada rentang skor 

41- 50 dengan jumlah 19 siswa (95%). 

Frekuensi tertinggi berada pada rentang 

skor 41 - 50 dengan jumlah 19 siswa 

(95%). Pada hasil posttest nilai 

terendah yang diperoleh siswa berada 

pada rentang 51 -60 dengan jumlah 15 

siswa (75%). Sedangkan untuk nilai 

tertinggi berada pada rentang skor 61-

70 dengan jumlah 5 siswa (25%). 

Frekuensi tertinggi berada pada rentang 

skor 61-70 dengan jumlah 15 siswa 

(75%). 

Setelah mengetahui bahwa 

populasi berdistribusi normal dan 

mempunyai varians yang sama, 

selanjutnya adalah melakukan uji t 

yang nantinya digunakan untuk 

menguji hipotesis pada penelitian ini. 

Uji t yang digunakan ada dua macam 

yaitu paired sample t-test untuk 

menguji hipotesis 1 dan 2, berikutnya 

independent sample t-test untuk 

menguji hipotesis 3. Berikut hasil uji t 

yang diperoleh dengan menggunakan 

SPSS. 
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Tabel 1. Uji Hipotesis 1 

thitung Df ttabel Sig.  

104,365 19 1,729 0,000 

 

Berdasarkan hasil uji t dengan 

menggunakan paired sample t-test 

didapat thitung (104,365) < ttabel 5 % 

(1,729) dengan df 19 atau nilai P (Sig. 

(2-tailed)  0,00 < 0,05, sehingga H0 

ditolak.  Hal ini berarti metode sosio-

drama didukung media video berpe-

ngaruh terhadap kemampuan siswa 

dalam mengenal nilai kejujuran, kedisi-

plinan dan senang bekerja dalam kehi-

dupan sehari-hari pada siswa kelas II 

Sekolah Dasar. 

Tabel 2. Uji Hipotesis 2 

thitung Df ttabel Sig.  

14,329 19 1,729 0,000 

 

Berdasarkan hasil uji t dengan 

menggunakan paired sample t-test 

didapat thitung (14,329) > ttabel 5 % 

(1,729) dengan df 19 atau nilai P (Sig. 

(2-tailed)  0,00 < 0,05, sehingga H0 

ditolak.  Hal ini berarti media video 

berpengaruh terhadap kemampuan 

mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan 

dan senang bekerja dalam kehidupan 

sehari-hari kelas 2 Sekolah Dasar. 

 

 

 

Tabel 3. Uji Hipotesis 3 

thitung Df ttabel Sig.  

7,225 38 1,686 0,000 

 

Berdasarkan hasil uji t dengan 

menggunakan independent sample test-

t didapat thitung (7,225) > ttabel 5% 

(1,686) dengan df 38 atau P (Sig. (2-

tailed)  0,00 < 0,05, sehingga H0 

ditolak.  Hal ini berarti ada perbedaan 

pengaruh penggunaan metode sosio-

drama didukung media video dengan 

media video terhadap kemampuan 

siswa dalam mengenal nilai kejujuran, 

kedisiplinan dan senang bekerja dalam 

kehidupan sehari-hari pada siswa kelas 

II Sekolah Dasar. 

 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Penggunaan metode sosiodrama 

didukung media video berpengaruh 

terhadap kemampuan siswa dalam 

mengenal nilai kejujuran, kedisi 

plinan dan senang bekerja dalam 

kehidupan sehari-hari pada siswa 

kelas II Sekolah Dasar 

2. Penggunaan media video berpenga-

ruh terhadap kemampuan mengenal 

nilai kejujuran, kedisiplinan dan 

senang bekerja dalam kehidupan 

sehari-hari kelas 2 Sekolah Dasar. 
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3. Ada perbedaan pengaruh penggu-

naan metode sosiodrama didukung 

media video dengan me- dia video 

terhadap kemampuan siswa dalam 

mengenal nilai kejujuran, kedisipli- 

nan dan senang bekerja dalam kehi- 

dupan sehari-hari pada siswa kelas 

II Sekolah Dasar 
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