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BAB I 

Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreaktif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional 

tersebut dicapai melalui pendidikan formal (pendidikan dasar, pendidikan 

menengah serta pendidikan tinggi) dan pendidikan non formal.Kondisi 

pembelajaran merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi metode 

pembelajaran dalam meningkatkan hasil pembelajaran.  

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, maka seorang 

guru dituntut memiliki wawasan yang berhubungan dengan mata pelajaran 

yang diajarkannya dan wawasan yang berhubungan dengan dasar-dasar 

kependidikan untuk menyampaikan isi pengajaran kepada siswa. Sebagai 

suatu mata pelajaran yang ada dalam kurikulum sekolah, Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) memiliki misi yang harus diemban, yaitu mendidik 

warga negara agar mampu berpikir kritis dan kreatif, mengkritisi, 

mengembangkan pikiran. Oleh karena itu melalui pembelajaran PKn siswa 

dituntut memiliki kemampuan belajar anatara lain berani menyatakan dan 

mengeluarkan pendapat, mengenal dan melakukan telaah terhadap 

permasalahan yang timbul dilingkungannya secara kritis.  

Pembelajaran merupakan unsur terpenting dalam mencapai 

keberhasilan belajar. Menurut Gagne (dalam Made Wena 2011:10) 

pembelajaran yang efektif harus dilakukan dengan berbagai cara dan 
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menggunakan berbagai macam metode. Dalam proses pembelajaran, metode 

yang digunakan guru harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan sehingga mampu merangsang dan menumbuhkan minat siswa 

dalam belajar. Dengan demikian, akan tumbuh interaksi antara metode 

pembelajaran dan siswa dalam belajar.  

Penggunaan metode pembelajaran sangat perlu untuk mempermudah 

proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Tanpa 

metode yang jelas, proses pembelajaran tidak terarah sehingga tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal, dengan kata 

lain pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Metode 

pembelajaran sangat berguna, baik bagi guru maupun siswa. Bagi guru, 

metode dapat dijadikan pedoman dan acuan bertindak yang sitematis dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Bagi siswa penggunaan metode pembelajaran 

dapat mempermudah proses belajar (mempermudah dan mempercepat 

memahami isi pembelajaran), karena setiap metode pembelajaran dirancang 

untuk mempermudah proses belajar siswa (Made Wena 2011:2-3). 

Adanya interaksi positif antara metode pembelajaran dan siswa pada 

akhirnya akan mampu mempercepat proses pemahaman siswa terhadap isi 

pembelajaran. Untuk itu siswa perlu memiliki kemampuan belajar tepat, 

berani menyatakan dan mengeluarkan pendapat, mengenal dan melakukan 

telaah terhadap permasalahan yang timbul di lingkungannya agar tercapai 

perilaku yang diharapkan. Guru hendaknya dapat memilih metode mengajar 

yang dianggap sesuai dengan materi yang hendak diajarkan. Hal ini 

dimasudkan agar pengajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) dapat berlangsung secara efektif, efisien dan tidak 

membosankan.  

Menurut Urlich (dalam Syafaruddin dan H. Irawan Nasution 2005:89-

90) untuk mengusahakan agar sekolah menjadi efektif, maka seluruh sumber 

daya lembaga pendidikan harus diarahkan untuk membuat pembelajaran 
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efisen, unggul dan efektif. Peranan guru sangat menentukan terbentuknya 

suasana belajar yang efektif, karena guru yang merencanakan pembelajaran 

tersebut, melaksanakan dan mengevaluasinya.  

Pada umumnya guru PKn masih menggunakan metode yang 

konvensional (ceramah) yang membuat siswa menjadi pasif (tidak aktif), 

tidak kreatif yang berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar aspek 

kognitif yang rendah, bahkan tidak samapai mencapai pada aspek afektif dan 

psikomotorik. (Etin Solihatin, 2012:23).  

Kondisi ini juga terjadi di SMP Negeri 1 Karangdowo pada waktu 

dilakukan observasi terhadap pembelajaran PKn dengan materi ajar 

penerapan norma-norma, kebiasaan,  adat-istiadat, dan peraturan, dengan 

kompetensi dasar menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat-istiadat, dan 

peraturan yang berlaku dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara, ternyata 

guru hanya menggunakan metode ceramah, sehingga siswa pasif, tidak kreatif 

dan ramai sendiri. Pada waktu dilakukan evaluasi/tes setelah pembelajaran 

selesai, hanya 9 siswa dengan persentase 30% yang mendapat nilai KKM  ≤ 

75 dan siswa yang mendapat nilai KKM ≤ 75 sebanyak 21 siswa dengan 

persentase 70% dari 30 siswa. 

 Persoalan rendahnya hasil belajar PKn dapat diatasi dengan berbagai 

Tindakan Kelas, tetapi dalam penelitian ini mengunakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) melalui penerapan metode diskusi panel dalam pembelajaran. 

Menurut Dewi Puspitasari dan Isriani Hardini (2012:21) diskusi panel adalah 

diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang membahas suatu topik 

yang menjadi perhatian umum di hadapan khalayak, pendengar, atau 

penonton, khalayak diberi kesempatan untuk bertanya dan memberikan 

jawaban. Apabila dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik, maka melalui 

metode diskusi panel para pelajar dirangsang untuk berfikir cepat dan kritis. 

Kecuali itu dalam waktu yang singkat, para pelajar dapat memperoleh 

informasi yang banyak tentang bahan yang dipanelkan.  
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan, yaitu : 

1. Siswa pasif 

2. Siswa tidak kreatif 

3. Siswa ramai sendiri. 

4. Hasil belajar siswa rendah 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditentukan berbagai masalah 

tetapi dalam penelitian ini berfokus masalah hasil belajar siswa yang masih 

rendah sehingga rumusan masalah dalam penelitian adalah: “Apakah 

penerapan metode diskusi panel dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan pada siswa kelas VII B Semester I SMP Negeri 1 

Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun 2013/2014”? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar 

PKn pada siswa kelas VII B Semester I SMP Negeri 1 Karangdowo 

Kabupaten Klaten Tahun 2013/2014 melalui penggunaan metode 

pembelajaran diskusi panel. 

1.5. Maanfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan untuk perbaikan pembelajaran PKn dengan 

menggunakan metode diskusi panel dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi guru 

a. Untuk meningkatkan keterampilan guru dalam melaksanakan inovasi 

pembelajaran di kelas. 

b. Untuk memperluas wawasan guru mengenai penelitian tindakan kelas. 
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c. Menjadi masukan bagi guru kelas untuk memilih metode pembelajaran 

yang sesuai dengan materi pembelajaran dan kondisi siswa. 

2. Bagi siswa 

a. Agar siswa senang terhadap pelajaran PKn. 

b. Agar keaktifan siswa dan hasil belajar siswa meningkat. 

3. Bagi sekolah 

Sebagai masukan dalam rangka mengefektifkan pembelajaran yang lebih 

bermakna dalam pelaksanaan pendidikan. 


