
ABSTRAK 

MERDEKA WATI, NIM : 108313205, “Meningkatkan Harga Diri Siswa 

Dengan Pengajaran Disiplin Di Kelas V SD Negeri No. 104208 Percut Sei 

Tuan Tahun Ajaran 2011 / 2012”. 

 Penelitian ini dilaksanakan di SD  Negeri 104208 Percut Sei Tuan. Jenis 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan pengajaran 

disiplin dengan sasaran utama bertujuan untuk meningkatkan harga diri siswa di 

kelasV SD Negeri No. 104208 Percut Sei Tuan. 

 Rumusan masalah penelitian adalah apakah pembelajaran dengan 

menggunakan pengajaran disiplin dapat meningkatkan harga diri siswa di kelas V 

SD Negeri No. 104208 Percut Sei Tuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

meningkatnya harga diri siswa dalam  proses belajar mengajar yang menggunakan 

pengajaran disiplin. 

 Jumlah subjek penelitian sebanyak 30 orang yang berasal dari siswa kelas 

V SD Negeri No. 104208 Percut Sei Tuan pada tahun ajaran 2011 / 2012, dimana 

kegiatan dilakukan pada saat pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) 

berlangsung. 

 Untuk memperoleh data dari lembar pengamatan bahwa siswa yang tuntas 

belajar sebelum siklus sebanyak 4 siswa (13,33%) yang tuntas pada siklus I 

sebnayak 18 siswa (67,66%) sedangkan yang tuntas pada siklus II sebnayak 28 

siswa(93,33%). Dari hasil penelitian diperoleh peningkatan rata rata dari 67,7% 

pada test siklus I menjadi 80,6 % pada tes siklus II. Dari 12 siswa (40%) yang 

mendapat tingkat penguasaan rendah pada test siklus I menjadi 2 siswa (6,6%) 

pada siklus II. 

 Dari 10 siswa (33,33%) yang mendapat tingkat penguasaan sedang pada 

test  I menjadi 6 siswa (20%) pada siklus II dari 8 siswa (67,6%) yang mendapat 

tingkat penguasaan tinggi menjadi 28 siswa(93,3%) pada silus II. Hasil penelitian 

menunjukkkan bahwa pemberian tugas dengan pembelajaran yang menggunakan 

pengajaran disiplin dapat meningkatkan harga diri siswa kelas V SD Negeri 

104208 Percut Sei tuan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan 

pengajaran disiplin dengan meningkatnya harga diri siswa dapat kita lihat dari 

prestasi belajar siswa yang meningkat. 

 Dari hasil temuan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

yang diajukan yaitu dengan menggunakan pengajaran disiplin dalam 

pembelajaran Pendidikan kewarnegaraan (Pkn) dapat meningkatkan harga diri 

siswa kelas V Sd Negeri No 104208 Percut Sei Tuan dapat diterima. 
 


