
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN  

 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri No 104204 Sambirejo Timur  di 

Kelas V. Pada Ruangan kelas V ini, Luas ruangan kelas 7 x 7 ,  lantai terbuat 

dari semen sedangkan dindingnya dari tembok, pentilasi ruangan terbuat dari 

kawat sehingga udara bisa masuk kedalam ruangan, jumlah siswanya 29 orang, 

siswa laki-laki 8 orang dan jumlah siswa perempuan 21 orang. Penelitian ini 

dilaksanakan pada hari Kamis Jam 08.00 – 12.15 Wib dan hari Sabtu Jam 07.30 

Wib . Sarana dan Prasarana pembertemanan yang ada didalam kelas terdiri dari 

papan tulis, Kapur, Lemari untuk tempat buku tugas siswa, Meja Siswa 20 buah 

dan kursi 40 buah, dengan posisi duduk anak 1 - 2 orang 1 meja, serta 1 buah 

bangku dan meja untuk guru. Sedangkan Penelitian untuk melihat bagaimana 

orangtua membimbing dan moetika anak berteman dilakukan setelah pulang 

Sekolah. 

 Laporan penelitian ini di sajikan berdasarkan hasil analisis kualitatif dan 

analisis persentase  (BAB III). Analisis ini digunakan untuk memperoleh hasil 

penelitian  yang dilakukan untuk melihat etika siswa pada saat berteman di dalam 

kelas, dengan meningkatkan etika siswa dalam berteman. 

 

B. HASIL PENELITIAN  

 Pada tanggal 29 Juli 2012 Pukul 09.00 Wib, Langkah pertama yang 

dilakukan oleh peneliti adalah mengidentifikasi masalah ke lokasi penelitian. 

Penelitian terlebih dahulu menemui Kepala Sekolah SD Negeri 104204 Sambirejo 

Timur diruangan Kepala Sekolah untuk meminta izin melakukan observasi di 

kelas V guna mengidentifikasi masalah pembertemanan yang akan diteliti 

nantinya. 

 Pada tanggal 30 Juli 2012 Pukul 09.30 Wib pada jam istirahat peneliti 

menjumpai guru kelas V untuk menanyakan masalah-masalah yang timbul pada 

saat proses pembertemanan  di Kelas V SD Negeri 104204 Sambirejo Timur, 

maka salah satu masalah yang timbul adalah rendahnya etika berteman siswa, 



masalah ini lah yang akan di atasi oleh peneliti. Maka untuk meningkatkan etika 

anak didalam kelas maupun diluar kelas, Peneliti mengambil solusi yaitu 

meningkatkan etika siswa dalam berteman melalui metode pembiasaan.  

 Pada tanggal 04 Agustus 2012 Pukul 07.30 Wib, Peneliti terlebih dahulu 

melihat bagaimana cara guru kelas V mengajar didalam kelas dan bagaimana cara 

guru memberikan pengarahan beretika yang baik, setelah itu peneliti peneliti 

membuat rencana kegiatan dalam 2 Siklus. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan penelitian tindakan kelas model Kemmis yang dikemukakan dalam 

Dewi (2009) 

 Sebelum melakukan tindakan pertama peneliti melihat kondisi awal 

melalui lembar observasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada siswa 

yang tidak teretika dalam berteman.    

 Berdasarkan hasil observasi pada kondisi awal siswa sama sekali tidak 

memiliki etika yang baik, pada saat guru mengajar siswa banyak sekali yang tidak 

semangat, tidak berminat dalam berteman, tidak mau beretika, tidak kreatif dan 

malas mendengarkan guru di depan kelas, karena  etika yang diberikan guru masih 

sangat rendah.  

Berdasarkan hasil observasi pada kondisi awal dapat dilihat  pada lampiran 

I bahwa etika berteman anak di kelas V masih sangat rendah, dimana jumlah anak 

yang beretika dalam berteman hanya 4 orang dari 29 siswa, jumlah anak yang 

memiliki etika berteman rendah hampir 25 orang dari 29 siswa, dalam hal ini 

dapat kita lihat bahwa etika berteman anak belum tercapai sesuai dengan  kriteria 

dalam penelitian ini siswa yang teretika dalam berteman harus mencapai 75 % 

sementara pada kondisi awal ini hanya tercapai 13,79 %. Maka untuk itu peneliti 

akan melakukan perbaikan pada siklus I.  

 

Siklus I 

1. Perencanaan  

      Tahap hasil perencanaan tindakan dilakukan setelah melakukan observasi 

pada kondisi awal,  tujuan dilakukannya observasi pada kondisi awal adalah : 

(1) untuk mengetahui sejauhmana etika yang diberikan guru dan orang tua 

kepada anak, (2) untuk mengetahui bagaimana bentuk etika yang diterapkan 



di SD Negeri 104204 Sambirejo Timur dalam etika anak berteman, (3) untuk 

meningkatkan  etika anak dalam berteman baik disekolah maupun dirumah. 

Hasil observasi ini kemudian digunakan untuk identifikasi awal terhadap 

tindakan yang akan dilakukan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah 

merencanakan kegiatan.  

 Setelah ditemukan faktor – faktor yang menyebabkan rendahnya etika 

berteman siswa, maka peneliti membuat alternatif pemecahan  (perencanaan 

tindakan) terhadap faktor penyebab rendahnya etika berteman siswa yakni 

berupa bentuk buku penghubung yang dapat meningkatkan pembiasaan antara 

siswa dalam etika berteman. 

     Dan sudah ada juga Lembar observasi untuk Guru yang digandakan 

sebanyak 3 lembar untuk 3 pertemuan,  lembar observasi untuk siswa 

sebanyak 3 lembar  untuk 3 pertemuan, telah disediakan juga lembar daftar 

check yang digandakan sebanyak 1 lembar , buku penghubung antara Guru 

dan peneliti yang telah digandakan  sebanyak 29 Lembar untuk 3 kali kali 

pertemuan  pada siklus I, peneliti juga merencanakan akan mengadakan 

kunjungan kerumah peserta didik untuk melihat bagaimana orangtua 

membimbing anak beretika dirumah. 

2. Tindakan I 

Pada bagian tindakan ini peneliti melakukan tindakan dengan tiga kali  

pertemuan, dimana pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 29  Juli 

2012 jam 07.30 WIB peneliti bersama guru kelas V memasuki ruangan kelas 

V untuk melaksanakan  Proses Berteman mengajar, mata pelajaran yang akan 

diajarkan oleh guru kelas V adalah Pelajaran  IPS dengan materi Kemajuan 

Teknologi media yang digunakan guru kelas V adalah media langsung yaitu 

Handphon metode yang digunakan guru adalah metode ceramah dan 

demonstrasi , adapun kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pada pertemuan 

pertama ini adalah : (1) pada saat guru dan peneliti masuk ke dalam kelas, 

guru dan peneliti mengajak siswa menata kelas  sambil merapikan tempat 

duduk siswa dan mengutip sampah – sampah yang ada di dalam kelas, (2) 

guru juga mengakrabkan hubungannya dengan siswa,  mengajak siswa 

bernyanyi dengan judul lagu “ Kasih Ibu “, setelah itu guru melakukan 



appresepsi dengan mengulangi pelajaran yang sudah lewat guna untuk 

memancing sejauh mana siswa memahami pelajaran, sebagian siswa hanya 

diam saja pada saat ditanya oleh guru, setelah appresepsi selasai dilakukan 

guru kelas V, maka guru melanjutkan pelajaran, (3) peneliti duduk dibelakang 

sambil memperhatikan guru yang mengajar dan mengidentifikasi siswa-siswa 

yang memiliki etika berteman yang rendah, ada sebagian siswa tidak mau 

bertanya, dan ada sebagian siswa sangat tekun dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru, (4) peneliti juga mengidentifikasi bagaimana cara guru 

memberikan etika kepada siswa agar siswa berminat untuk berteman seperti 

contohnya guru memberikan perhatian dan dorongan kepada siswa misalnya 

pujian yang membuat siswa semakin semangat dalam berteman, (5) setelah 

pembertemanan selesai berlangsung siswa sudah mulai semangat berteman, 

siswa juga mulai tekun dalam mengerjakan tugsas. Pada tanggal 30 Juli 2012 

pukul 07.30 WIB Peneliti kembali melakukan pertemuan ke dua, kegiatan 

yang dilakukan oleh peneliti pada pertemuan kedua ini tidak jauh beda 

dengan kegiatan pada pertemuan pertama, hanya disini peneliti dan guru 

mengumpulkan buku penghubung guru dan siswa untuk melihat apakah anak 

beretika dirumah dengan bimbingan dari orangtua siswa, ternyata masih 

banyak siswa yang belum di bimbing oleh orangtuanya belajar beretika 

dirumah, sehingga siswa kurang beretika dalam berteman dan pada tanggal 1 

Agustus 2012 Peneliti kembali lagi mengadakan pertemuan ke tiga, kegiatan 

pada pertemuan tiga sama pelaksanaanya sama seperti pada pertemuan 

pertama dan kedua, berdasarkan data yang diperoleh pada pertemuan pertama 

dan kedua masih banyak siswa yang belum beretika dalam berteman akibat 

kurangnya bimbingan dari gurunya, maka peneliti mengambil solusi setelah 

pulang sekolah peneliti mengadakan kunjungan kerumah siswa khususnya 

siswa yang memiliki etika berteman rendah untuk melihat bagaimana cara 

orangtua membimbing anak beretika di kelas.  

 

 

 

 



3. Observasi 

  Observasi dilakukan selama tindakan berlangsung dengan 3 kali 

pertemuan, Observer : saat pelaksanaan kegiatan pembertemanan adalah Guru 

kelas V SD Negeri 104204 Sambirejo Timur dan Mahasiswa UNIMED  

  Setelah mengobservasi semua kegiatan pada siklus I, maka ditemukan 

beberapa  hal berdasarkan hasil dari data kualitatif yaitu : a) siswa beretika 

dalam berteman karena perhatian yang diberikan guru dan orangtua semakin 

meningkat, b) ada siswa yang belum beretika untuk berteman, tetapi guru 

tetap berusaha membangkitkan etika anak itu, c) ada juga siswa yang sudah 

beretika dalam berteman, tetapi perilaku anak belum lengkap,  d) dengan 

adanya buku penghubung antara guru dan siswa dalam meningkan siswa 

untuk beretika anak berteman, guru merasa terbantu dalam memberi etika 

anak berteman, e) guru masih ada yang belum meluangkan waktunya untuk 

membimbing anak berteman. 

Hasil observasi pada siklus I dengan alat bantu lembar daftar checklist 

dapat dilihat pada lampiran I, II dan III, untuk hasil dari observasi pada siklus 

I ini  dengan menggunakan data kuantitatif dapat dilihat pada tabel  berikut 

ini :  

        Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada siklus I dengan 3 

kali pertemuan, bahwa tindakan yang dilakukan peneliti belum optimal, dimana 

hasil persentase pada pertemuan I 15,04 dari 29 siswa , pada pertemuan ke dua 

17,66  dari 29 siswa dan  pada pertemuan ke tiga 19,21 dari 29 siswa. Terdapat 14 

orang siswa (48,27%) yang tidak beretika dalam berteman dan 15 orang siswa 

(51,72%) masuk dalam kategori beretika. 

 Berdasarkan rumus etika berteman siswa secara klasikal dapat diperoleh : 

  x 100 % = 51,72 % 

 Jika dibandingkan dengan observasi pada kondisi awal yang dilakukan 

peneliti, maka pada siklus I dapat dikatakan terjadi peningkatan etika berteman 

pada siswa sebanyak 37,93 % . Namun demikian keberhasilan pada siklus I belum 



sesuai dengan target nilai yang ingin dicapai yaitu 75 % siswa harus beretika 

dalam berteman.   

Untuk itu peneliti tetap melakukan penelitian sampai etika berteman siswa 

mengalami perubahan. Sehingga perlu diadakan kembali perbaikan dalam etika 

berteman siswa, maka dilanjutkan pelaksanaan pada siklus II.  

4.  Refleksi  

         Berdasarkan hasil observasi diperoleh refleksi observer sebagai berikut : 

a) etika yang diberikan guru masih kurang, b) perhatian guru dalam 

membimbing anak berteman masih rendah, c) siswa masih kurang beretika 

dalam berteman, d) pembiasaan antara guru dan siswa masih belum terlihat. 

         Dari hasil analisis masalah yang terjadi pada siklus I tersebut maka dalam 

hal ini peneliti merasa perlu untuk melakukan perbaikan pada siklus II dengan 

melibatkan seluruh siswa, dan guru kelas V untuk lebih beretika anak dalam 

berteman serta mengaktifkan terus buku penghubung antara guru dan siswa 

untuk meningkatkan metode pembiasaan  dalam beretika anak berteman baik di 

sekolah maupun dirumah.  

5.  Evaluasi  

        Hasil perubahan yang diperoleh sebagai indikator keberhasilan tindakan I. 

Dapat dilihat pada tabel 1 dengan 3 pertemuan. Pada pertemuan pertama siswa 

yang beretika berteman hanya 7 orang dari 29 Siswa ( 24,13 %), pada 

pertemuan kedua siswa yang beretika hanya 8 orang dari  29 siswa ( 27,58% ), 

dan pada pertemuan ke tiga jumlah siswa yang beretika dalam berteman 

meningkat menjadi 15 orang dari 29 siswa ( 51,72% ).  

      Berdasarkan data di atas dapat diperoleh kesimpulan, bahwa 

pembertemanan yang dapat meningkatkan etika anak berteman adalah dengan 

adanya pembiasaan antara  guru dan siswa  dalam  beretika anak berteman 

disekolah dan dirumah. 

      Berdasarkan tabel I dengan 3 pertemuan maka dapat diketahuai ada 

perubahan yang terjadi setelah tindakan dilakukan pada siklus I namum 

demikian belum mencapai target penelitian ini. Siswa yang beretika dalam 



berteman hanya 15 orang dari 29 siswa (51,72% ), sedangakan siswa yang 

belum teretika dalam berteman 14 orang dari 29 siswa ( 48,27%).         

      Berdasarkan hasil evaluasi ini peneliti melanjutkan penelitian pada siklus 

II. 

Siklus II 

 Berdasarkan hasil observasi, refleksi, evaluasi  dan analisis data pada 

siklus I dan ditemukan faktor – foktor yang menyebabkan rendahnya etika 

berteman, maka yang menjadi perencanaan pada siklus II adalah melaksanakan 

tindakan perbaikan dengan memfokuskan pada faktor – faktor yang menyebabkan 

rendahnya etika berteman anak yaitu pada indikator – indikatornya.  

1. Hasil  Perencanaan  

         Hasil  perencanaan yang dilakukan peneliti adalah merancang buku 

penghubung antara guru dan siswa agar lebih aktif supaya tindakan yang 

dilakukan dapat terlaksana seoptimal mungkin, sudah ada lembar observasi 

untuk guru yang digandakan untuk 3 kali pertemuan , lembar observasi untuk 

siswa dan lembar  daftar cekck yang digandakan 3 kali pertemuan, peneliti juga 

merencanakan untuk lebih meningkatkan pembiasaan antara guru maka peneliti 

akan megadakan rapat untuk membicarakan bagaimana cara etika anak 

berteman, observasi dilaksanakan pada tanggal 28 Juli s/d 10 Agustus 2012. 

2. Tindakan II 

         Berdasarkan hasil evaluasi tindakan I, bahwa ada beberapa siswa belum 

memiliki etika dalam berteman disebabkan oleh : a) etika yang diberikan guru 

masih kurang misalnya dalam memberikan penguatan dan dorongan kepada 

anak, b) perhatian guru dalam membimbing anak beretika masih rendah seperti 

mengajari anak beretika dirumah, c) siswa masih kurang beretika dalam 

berteman contohnya siswa masih ada yang tidak memperoleh etika tinggi yang 

diberikan guru, d) pembiasaan antara guru dan orangtua masih belum terlihat 

buku penghubung antara guru dan siswa masih ada yang belum diisi siswanya, 

maka pada tindakan Siklus II ini peneliti kembali mengadakan pertemuan 

dengan 3 kali pertemuan, pada tanggal 29 Juli 2012 peneliti mengadakan 

pertemuan pertama pelaksanaan pertemuan ini tidak jauh beda dengan 

pertemuan ke III pada siklus I pada pertemuan pertama ini siswa sudah mulai 



beretika dalam berteman dengan adanya perubahan yang terlihat seperti siswa 

sudah mulai dapat etika yang tinggi, siswa sudah mulai aktif dalam beretika, 

siswa sudah lebih semangat dalam beretika, tetapi penelitian ini belum juga 

optimal, maka peneliti menyarankan kepada Kepala Sekolah SD  Negeri 

104204 Sambirejo Timur agar orangtua siswa diundang kesekolah dalam 

rangka meningkatkan metode pembiasaan orangtua dan guru dalam beretika 

anak berteman, pada tanggal 30 Juli 2012 guru mengadakan rapat untuk 

membicarakan bagaimana cara membimbing anak dalam berteman, keputusan 

rapat yang diadakan guru dan untuk meningkatkan etika anak dalam berteman 

ada 2 kesimpulan yang pertama adalah guru akan terus membimbing anak 

beretika dan  meluangkan waktunya untuk mengajari anak beretika dirumah , 

yang kedua adalah guru menekankan  jika anak memperoleh etika tinggi maka 

guru akan memberikan hadiah kepada anak. Untuk pertemuan ke II 

dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2012 pada pertemuan ini anak – anak 

sudah mulai beretika untuk berteman tetapi masih ada sebagian anak belum 

beretika dalam berteman seperti : etika yang diperoleh masih rendah, tidak mau 

menjawab kalau ditanya guru, tidak memiliki semangat berteman, cepat bosan 

dalam berteman, dan tidak mengisi buku penghubung antara guru dan siswa. 

Maka pada pertemuan ke III ini yang dilaksanakan pada Tanggal 3 Agustus 

201 selain tindakan yang dilakukan pada siklus I dan Siklus II pertemuan I dan 

II pada Pertemuan ke III ini dilakukan tindakan baru sesuai dengan hasil rapat  

pada kesimpulan 2 yaitu ’’guru dan siswa dalam memberi etika anak jika anak 

memperoleh etika tinggi maka guru maupun orang tua akan memberikan 

hadiah kepada anak .’’ pada pertemuan III ini etika anak meningkat, dimana 

siswa sudah lebih semangat dalam berteman siswa juga sudah mendapatkan 

etika yang tinggi, siswa sudah lebih aktif dalam berteman, rajin dalam 

memecahkan masalah soal- soal  dan tidak lekas putus asa dalam beretika, 

hampir seluruh siswa kelas V beretika untuk lebih giat dalam berteman karena 

perhatian dan bimbingan yang diberikan guru dan kepada siswa membuat anak 

semakin terdorong untuk berteman.  

 

 



 

 

3. Observasi  

          Dari hasil observasi terhadap kegiatan pemberian etika kepada siswa 

melalui pembiasaan orangtua dan guru pada Siklus II berdasarkan hasil data 

kualitatif maka dapat diketahui :  a) etika yang  diberikan guru dan membuat 

siswa lebih semangat berteman, b) guru sudah meluangkan waktunya untuk 

membimbing anak beretika dirumah, c) pembiasaan antara siswa dan temannya 

sudah terlihat seperti buku penghubung antara guru dan siswa sudah aktif,  juga 

memenuhi undangan sekolah  untuk mengadakan rapat dalam membicarakan 

bagaimana membimbing anak beretika, d) orangtua siswa sudah mulai 

memberikan les tambahan kepada anaknya/menyuruh anak untuk les prVat. 

       Hasil observasi pada Siklus II menggunakan alat bantu lembar observasi, 

buku penghubung antara guru, camera handphon, dapat dilihat pada Lampiran 

I, II, III, V, V, dan VI 

     Hasil penelitian pada siklus II dengan 3 x pertemuan dan hasil observasi 

yang ditinjau dari data kuantitatif dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

       Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada siklus II dengan 

3 pertemuan, bahwa tindakan yang dilakukan peneliti sudah optimal, dimana hasil 

persentase pada pertemuan satu 20.67% dari 29 siswa , pada pertemuan ke dua 

25.44  dari 29 siswa dan  pada pertemuan ke tiga 29.92 dari 29 siswa. Terdapat 3 

orang siswa (10.34%) siswa yang tidak beretika dalam berteman dan 26 orang 

siswa (89.65%) masuk dalam kategori beretika  

 Berdasarkan rumus etika berteman siswa secara klasikal dapat diperoleh : 

  x 100 % =  89,65 % 

        Sesuai dengan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada siklus II ini siswa sudah 

beretika dalam berteman, maka dari itu observasi pada siklus II sudah berhasil 

dimana pada siklus I kriteria keberhasil masih 51,72% sementara pada Siklus II 

berubah menjadi 89,65 %. Maka target penelitian pada siklus II sudah tercapai. 

4. Refleksi 



 Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, maka diperoleh 

    refleksi  observer sebagai berikut :  Peneliti harus mampu meningkatkan 

    metode pembiasaan dalam beretika anak berteman agar     siswa tetap semangat 

dan mau beretika baik dirumah dan disekolah. 

5. Evaluasi 

Dari data pada tabel 2 di atas dapat kita simpulkan bahwa pada siklus Ke 

II ini  etika anak dalam  berteman sudah meningkat dimana siswa memiliki 

etika berteman dari 15 orang dari 29 siswa pada siklus I, sedangkan pada 

Siklus II berubah menjadi 26 orang dari 29 siswa, dari perubahan ini sudah 

terlihat jelas bahwa etika anak dalam berteman sudah meningkat, dimana 

kriteria keberhasilan pada Siklus I 51,72 % pada siklus II berubah menjadi 

89,65%. 

 

C. PEMBAHASAN  

      Berdasarkan hasil observasi pada Siklus I dan Siklus II yang telah 

dilakukan oleh peneliti, maka terjadi perubahan. Hasil penelitian, pada saat 

melihat kondisi awal diberikan tindakan diperoleh nilai persentasi sebesar 

13,79 % hanya ada 4 orang yang beretika dalam berteman. Setelah pemberian 

tindakan melalui metode pembiasaan guru dalam beretika anak dalam 

berteman siswa dari 29 orang hanya 15 orang yang memiliki etika hasil 

persentase sebesar 51.72 berdasarkan analisis data siklus I diperoleh 

kesimpulan  sementara bahwa metode pembiasaan dalam meetika anak dalam 

berteman belum dapat meningkat, sehingga perlu pebaikan pada siklus II.  

      Pada tindakan siklus II, merupakan perbaikan pemberian etika kepada 

siswa yang akan dilaksanakan pada siklus I. Metode pembiasaan dalam etika 

anak berteman pada siklus II, peneliti menekankan bahwa pemberian etika 

kepada anak sangat penting, 

Dari hasil lembar observasi melalui lembar observasi etika berteman siswa 

meningkat dari 29 siswa 26 orang siswa beretika untuk berteman, tingkat 

persentasi etika meningkat menjadi 89,65 %.  

Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa pemberian etika berteman 

melaluli metode pembiasaan dapat meningkat. Dengan kata lain metode 



pembiasaan dalam etika anak berteman dapat membuat anak lebih giat 

berteman karena disekolah guru dapat membimbing anak berteman setelah 

pulang sekolah orangtua kembali membimbing anak berteman dirumah, jadi 

waktu yang digunakan anak dalam bermain – main menjadi berkurang dan 

waktu anak belajar beretika akan lebih banyak karena perhatian yang diberikan 

orangtua dan guru.  

Sesuai dengan teori yang dikemukakan  Hasbullah (2009 : 90 ) 

mengatakan “ Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah. Sekolah hanyalah pembantu kelanjutan 

pendidikan dalam keluarga sebab pendidikan yang utama diperoleh anak 

adalah dalam keluarga. Peralihan bentuk pendidikan jalur luar sekolah ke jalur 

pendidikan sekolah ( formal) memerlukan  “ kerja sama “ antara orangtua dan 

sekolah (pendidikan). Maka dapat disimpulkan kerjasama antara guru dan 

orangtua sangatlah perlu dalam meningkatkan etika anak dalam berteman. 

 

D. TEMUAN PENELITIAN  

        Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilaksanakan peneliti 

selama  dua siklus dengan siklus I 3 kali pertemuan dan siklus ke II 3 kali 

pertemuan, jumlah guru yang mengajar di kelas V ada lima orang (1) guru mata 

pelajaran agama, (2) guru mata pelajaran bahasa Inggris, (3) guru mata pelajaran 

seni rupa, (4) guru mata pelajaran penjas, dan (5) mata pelajaran yang lainnya di 

pegang oleh guru kelas. Ukuran kelas 7 x 7 m
2
, dalam melaksanaan tindakan 

upaya meningkatkan etika berteman  pada siswa kelas V munggunakan buku 

penghubung antara guru dan orangtua. Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti 

mengadakan observasi pada kondisi awal untuk melihat bentuk kerjasama antara 

guru dan orangtua dalam etika anak berteman. Dari dari hasil observasi pada 

kondisi awal ini diperoleh kerjasama orangtua dan guru dalam meetika anak 

berteman masih tergolong rendah karena dapat dilihat dari penilain indikator yang 

diperoleh dari lembar observasi pada kondisi awal masih rendah.  

Pada siklus I, kegiatan observasi yang dilaksanakan peneliti dalam 

meningkatkan etika berteman siswa melalui kerjasama orangtua dan guru 



menggunakan buku penghubung masih sedikit yang diisi oleh siswa, setelah 

pemberian tindakan maka jumlah siswa yang teretika dalam berteman hanya 15 

(51,72) orang dari 29 siswa. Pada siklus II buku penghubung antara guru dan 

siswa lebih diaktifkan lagi dan peneliti juga mengadakan rapat untuk 

meningkatkan metode pembiasaan, setelah dilaksanakan tindakan  maka etika 

berteman siswa berubah menjadi 26 (89,65%) orang dari 29 siswa. Dapat 

disimpulkan bahwa etika berteman siswa meningkat jika dilihat dari siklus I dan 

II. Dalam siklus ke II ini tidak perlu membuat perencanaan siklus III lagi karena 

jumlah siswa yang beretika terampil secara keseluruhan sudah jauh lebih baik. 

Etika berteman siswa dapat ditingkatkan  melalui metode pembiasaan 

dengan kondisi kontekstual sebagai berikut : 

1. Jumlah siswa 29 Orang 

2. Luas rungan 7 x 7 m
2
 

3. Bahan yang digunakan buku penghubung antara guru dan orangtua 

4. Bentuk pembiasaan yang dilakukan adalah mengadakan rapat 

5. Mengadakan kunjungan kerumah peserta didik  

      PTK ini berhasil dengan meningkatkan etika berteman siswa dengan 

memperhatikan kondisi kontekstual di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


