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BAB II 

Kajian Pustaka 

2.1 KajianTeori 

2.1.1 Pengertian Belajar dan Hasil belajar 

2.1.1.1 Belajar  

Menurut Hamalik (2001:36) belajar adalah merupakan suatu 

proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar 

bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari pada itu, yaitu 

mengalami. 

Sedangkan belajar menurut H. Martinis Yamin (2005:97) 

adalah proses memperoleh kecakapan, keterampilan, dansikap. 

Selanjutnya H.C.Witherington. dkk (1982:53) memberikan definisi 

belajara dalah suatu proses yang sangat kompleks yang dipengaruhi 

oleh banyak faktor-faktor di dalam dan di luar individu untuk 

mendapat gambaran yang lebih jelas tentang proses belajar. 

Bell Gredler (2007:47) mendefinisikan belajar sebagai proses 

memperoleh berbagai kemampuan, ketrampilan dan sikap. Belajar 

merupakan tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang 

relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif. 

Berdasarkan pengertian belajar menurut para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa belajara dalah proses untuk memperoleh berbagai 

kemampuan yang berupa kecakapan, keterampilan, dan sikap melalui 

interaksi dengan lingkungannya. 

 

 



7 
 

2.1.1.2 Hasil Belajar 

Menurut Nana Sujana (2005:2) hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar mempunyai peran penting dalam proses 

pembelajaran. Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari 

dua sisi yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila 

dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat 

perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil 

belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran Dimyati dan 

Mujiono (2006:23). Sedangkan Howard Kingsley dalam Sudjana 

(2010:22) membagi tiga macam hasil belajar yaitu :  

1) keterampilan dan kebiasaan 

2) pengetahuan dan pengertian 

3) sikap dan cita-cita. 

Yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ada 

pada kurikulum sekolah. 

Dari pengertian hasil belajar menurut beberapa ahli dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajar yang merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat 

sebelum belajar. Perkembangan mental tersebut ada pada jenis-jenis 

ranah kognitif, afektif, psikomotor. Dalam penelitian ini hasil belajar 

yang dimaksud adalah perkembangan pada ranah kognitif yang berupa 

nilai postes setelah pembelajaran selesai. 
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2.1.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Clark (dalam Angkowo dan Kosasih, 2007:50) 

menggungkapkan bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70 % 

dipengaruhi oleh faktor dalam diri siswa dan 30 % dipengaruhi oleh 

lingkungan. Berkaitan dengan faktor dari dalam diri siswa, meliputi 

faktor kemampuan, motivasi, minat, perhatian, sikap, kebiasaan 

belajar, ketekunan, kondisi sosial ekonomi, kondisi fisik dan psikis. 

Salah satu faktor lingkungan yang paling dominan mempengaruhi 

hasil belajar adalah kualitas pengajaran. Yang dimaksud dengan 

kualitas pengajaran adalah tinggi rendahnya atau efektif tidaknya 

proses pembelajaran dalam mencapai tujuan intruksional. Pendapat ini 

sejalan dengan Theory of school learning (teori pembelajaran di 

sekolah)dari Bloom (dalam Angkowo dan Kosasih, 2007:50), bahwa 

ada 3 (tiga) variabel utama dalam teori belajar di sekolah yaitu : 

karakteristik individu, kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. 

Sedangkan Carol (dalam Angkowo dan Kosasih, 2007 : 51) 

berpendapat bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 5 (lima) 

faktor yaitu : 

1. Faktor bakat belajar. 

Bakat merupakan kemampuan seseorang secara alamiah yang 

masih perlu dilatih dan dikembangkan agar kemampuan itu dapat 

terwujud secara maksimal.Sedangkan kemampuan merupakan daya 

untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan 

latihan. Setiap individu mempunyai bakat yang berbeda – beda. 

Ada yang berbakat di dunia seni, bakat dalam bidang statistik, 

bidang olahraga dan lain – lain. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi sejauh mana bakat seseorang dapat tercapai, yaitu 

faktor lingkungan, seperti kesempatan, sarana dan prasarana, 
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motivasi atau dorongan dari orang tua, taraf sosial-ekonomi orang 

tua, lingkungan tempat tinggal, dan lain – lain. 

2. Faktor waktu yang tersedia untuk belajar. 

Faktor waktu banyak menentukan hasil belajar yang diperoleh 

siswa. Dengan memberikan waktu secukupnya setiap siswa akan 

bias mencapai ketuntasan dalam belajar. Apabila waktu belajar 

sama diberlakukan bagi semua siswa, maka tingkat penguasaan 

ditentukan oleh bakat siswa dalam arti siswa yang berbakat akan 

lebih cepat menangkap isi pelajaran dibandingkan siswa yang 

kurang memiliki bakat. 

3. Faktor kemampuan individu. 

Kemapuan berasal dari dasar kata “mampu” yang mempunyai 

arti dapat atau bisa. Kemampuan juga disebut kompetensi. Ada 

beberapa pengertian mengenai kemampuan, diantaranya adalah 

kesanggupan,sanggup, dapat melakukan sesuatu, memecahkan 

masalah. 

4. Faktor kualitas pengajaran. 

Komptensi guru mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah 

satu proses yang terjadinya interaksi antara pendidik dan siswa, 

salah satu yang mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah guru 

(dalam hal ini adalah kompetensi yang dimilikinya). Dengan 

asumsi, bahwa guru adalah sutradara dan sekaligus aktor dalam 

proses pembelajaran. Ini tidaklah berarti mengesampingkan 

variabel lain, yaitu seperti media pembelajaran. 

Selain karena faktor guru, kualitas pengajaran juga dipengaruhi 

oleh karakteristik kelas. Variabel karakteristik kelas antara lain; 
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a) Besarnya (class size). Artinya, banyak sedikitnya jumlah peserta 

didik yang mengikuti proses pengajaran. 

b) Suasana belajar. Suasana belajar yang demokratis akan memberi 

peluang mencapai hasil belajar yang optimal, dibandingan 

dengan suasana yang kaku, disiplin yang ketat dengan otoritas 

penuh pada guru. 

c) Fasilitas dan sumber belajar yang tersedia. Sering kita temukan 

dalam proses belajar di kelas bahwa guru sebagai sumber belajar 

satu-satunya. Padahal seharusnya peserta didik diberi 

kesempatan untuk berperan sebagai sumber belajar dalam proses 

belajar. 

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas pengajaran di 

sekolah adalah karakteristik sekolah itu sendiri, yang mana 

sangat berkaitan erat dengan disiplin (tata tertib) sekolah, media 

pembelajaran yang dimiliki, letak geografis sekolah, lingkungan 

sekolah, estetika dan etika dalam arti sekolah memberikan 

perasaan nyaman, kepuasan peserta didik, bersih, rapi dan 

memberikan inspirasi. 

5. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor 

lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan 

sosial.Lingkungan alam misalnya suhu, kelembaban dan lain-lain. 

Belajar pada tengah hari di ruangan yang kurang akan sirkulasi 

udara akan sangat berpengaruh dan akan sangat berbeda pada 

pembelajaran pada pagi hari yang kondisinya masih segar dan 

dengan ruangan yang cukup untuk bernafas lega. 

Kelima faktor tersebut, faktor pertama sampai keempat 

berkenaan dengan kemampuan individu, sedangkan faktor terakhir 
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merupakan faktor yang datangnya dari luar diri siswa yaitu faktor 

lingkungan. 

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa berasal dari dua hal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa (faktor intern) dan faktor yang berasal dari luar diri siswa 

(faktor ekstern). Faktor intern meliputi kesehatan, kecerdasan, cara 

belajar, bakat, minat dan motivasi. faktor ekstern meliputi 

ketersediaan sarana dan prasarana, media yang dipakai guru, 

kompetensi guru dan metode pembelajaran.  

Dalam penelitian ini faktor yang menjadi fokus mempengaruhi 

hasil belajar yaitu faktor kualitas pengajaran karena tercapai 

tidaknya tujuan metode pembelajaran dipengaruhi oleh 

pembelajaran yang digunakan guru. 

2.2 Pengertian Metode Diskusi Panel 

Metode diskusi panel menurut Wina Sanjaya (2006:155) adalah 

pembahasan suatu masalah yang dilkukan oleh beberapa orang panelis yang 

biasanya terdiri dari 4-5 orang di hadapan audiens. 

Metode diskusi juga memiliki beberapa jenis yaitu diskusi kelas dan 

diskusi kelompok. Hasibuan dan Moedjiono (2009:23) menyatakan bahwa 

ada beberapa jenis diskusi kelas yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran, antara lain: 

1) Whole group, Kelas merupakan satu kelompok diskusi. Whole group yang 

ideal apabila jumlah anggota tidak lebih dari 15 orang. 

2) Buzz group, Satu kelompok besar dibagi menjadi beberapa kelompok 

kecil, terdiri atas 4-5 orang. Tempat diatur agar siswa dapat berhadapan 

muka dan bertukarpikiran dengan mudah. Diskusi diadakan di tengah 
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pelajaran atau di akhir pelajaran dengan maksud menajamkan kerangka 

bahan pelajaran,memperjelas bahan pelajaran atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan. Hasil belajar yang diharapkan ialah agar segenap 

individumembandingkan persepsinya yang mungkin berbeda-beda tentang 

bahan membandingkan interpretasi dan informasi yang diperoleh 

masingmasing. Dengan demikian masing-masing individu dapat saling 

memperbaikipengertian, persepsi, informasi, interpretasi sehingga dapat 

dihindarkanadanya kekeliruan. 

3) Panel, Suatu kelompok kecil, biasanya 3-6 orang, mendiskusikan satu 

subjek tertentu, duduk dalam suatu susunan semi melingkar, dipimpin oleh 

seorangmoderator. Panel ini secara fisik dapat berhadapan dengan 

audience, dapatjuga secara tidak langsung. Pada suatu panel yang murni, 

audience tidak ikutserta dalam diskusi. 

4) Syndicate group, Suatu kelompok (kelas) dibagi menjadi beberapa 

kelompok kecil terdiri dari 3-6 orang. Masing-masing kelompok kecil 

melaksanakan tugas tertentu. Gurumenjelaskan garis besarnya problema 

kepada kelas, ia menggambarkan aspek aspekmasalah, kemudian tiap-tiap 

kelompok (syndicate) diberi tugas untukmempelajari suatu aspek tertentu. 

Guru menyediakan referensi atau sumber sumber informasi lain. Setiap 

sindikat bersidang sendiri-sendiri atau membaca bahan, berdiskusi dan 

menyusun laporan yang berupa kesimpulan sindikat. Tiap laporan dibawa 

ke sidang pleno untuk didiskusikan lebih lanjut. 
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5) Brain Storming group, Kelompok menyumbangkan ide-ide baru tanpa 

dinilai segera. Setiap anggotakelompok mengeluarkan pendapatnya. Hasil 

belajar yang diharapkan ialah agar anggota kelompok belajar menghargai 

pendapat orang lain, menumbuhkan rasa percaya pada diri sendir dalam 

mengembangkan ide-ide yang ditemukannya yang dianggap benar. 

6) Simposium, Beberapa orang membahas tentang berbagai aspek dari suatu 

subjek tertentu dan membacakan di muka peserta symposium secara 

singkat (5-20 menit). Kemudian diikuti dengan sanggahan dan pertanyaan 

dari para penyanggah dan juga dari pendengar. Bahasan dan sanggahan itu 

selanjutnya dirumuskan oleh panitia perumus sebagai hasil symposium. 

7) Informal debate, Kelas dibagi menjadi dua tim yang agak sama besarnya 

dan mendiskusikan subjek yang cocok untuk diperdebatkan tanpa 

memperhatikan peraturan perdebatan formal. Bahan yang cocok untuk 

diperdebatkan ialah yang bersifat problematis, bukan yang bersifat faktual. 

8) Colloquium, Seseorang atau beberapa orang manusia sumber menjawab 

pertanyaan dari audience. Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa atau 

mahasiswa menginterviu manusia sumber, selanjutnya mengundang 

pertanyaan lain atau tambahan dari siswa atau mahasiswa lain. Hasil 

belajar yang diharapkan ialah para siswa atau mahasiswa akan 

memperoleh pengetahuan dari tangan pertama. 

9) Fish bowl, Beberapa orang peserta dipimpin oleh seorang ketua 

mengadakan suatu diskusi untuk mengambil suatu keputusan. Tempat 

duduk diatur setengah lingkaran dengan dua atau tiga kursi kosong 
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menghadap peserta diskusi. Kelompok pendengar duduk mengelilingi 

kelompok diskusi, seolah-olahmelihat ikan yang berada dalam sebuah 

mangkuk (fish bowl). Sedang kelompok diskusi berdiskusi, kelompok 

pendengar yang ingin menyumbangkan pikiran dapat masuk duduk di 

kursi kosong. Apabila ketua diskusi mempersilakan berbicara, ia dapat 

langsung berbicara dan meninggalkan kursi setelah selesai berbicara. 

Dari berbagai jenis metode diskusi yang digunakan dalam proses 

pembelajarandalam penelitian ini adalah metode diskusi panel. 

Dewi Puspitasari dan Isriani Hardini (2012:21) menyatakan diskusi 

panel yaitu 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. Menurut Mel Silberman (1996:21) diskusi panel adalah diskusi 

yang dilakukan oleh sekelompok kecil peserta didik untuk mempresentasikan 

pandangan mereka di depan kelas. Sebuah panel informal dapat dilakukan 

dengan meminta pandangan-pandangan dari sejumlah peserta yang ada pada 

tempat duduk mereka. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan 

metode diskusi panel adalah diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang 

mendiskusikan suatu subjek tertentu dengan mengemukakan pendapat mereka 

di depan kelas. Disamping itu bisa dilakukan dengan meminta pendapat 

sejumlah siswa yang sudah ditentukan yang masih berada di tempat duduk 

masing-masing. 

2.2.1 Langkah-Langkah Melaksanakan Diskusi Panel 

Menurut Wina Sanjaya (2006:156) langkah-langkah metode diskusi 

panel : 

1. Langkah persiapan 
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a. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat 

umum maupun khusus. Tujuan yang ingin dicapai mesti dipahami 

oleh setiap siswa sebagai peserta diskusi panel. tujuan yang jelas 

dapat dijadikan sebagai kontrol dalam pelaksanaan. 

b. Menetapan masalah yang akan dibahas. Masalah dapat ditentukan 

dari isi materi pembelajaran atau masalah-masalah yang aktual 

yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dihubungkan dengan 

materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. 

c. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis 

pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitas-

fasilitasnya, petugas-petugas diskusi panel seperti moderator, 

notulis, dan tim perumus, manakala diperlukan. 

2. Persiapan diskusi panel 

a. Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi 

kelancaran diskusi panel. 

b. Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi panel, 

misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan 

diskusi panel. 

c. Melaksanakan diskusi panel sesuai dengan aturan main yang telah 

ditetapkan. Dalam pelaksanaan diskusi panel hendaklah 

memperhatikan suasana atau iklim belajar yang menyenangkan 

misalnya tidak tegang, tidak saling menyudutkan, dan lain 

sebagainya. 

d. Memberikan kasempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi 

panel untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. 

e. Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang 

dibahas. Hal ini sangat penting, sebab tanpa pengendalian bisanya 

arah pembahasan menjdi melebar dan tidak fokus. 

3. Penutup diskusi panel 

a. Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai 

dengan hasil diskusi panel. 
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b. Me-review jalannya diskusi panel dengan meminta pendapat dari 

seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. 

Menurut Melvin L. Silberman (2010:143) langkah-langkah metode 

diskusi panel : 

1. Pilihlah sebuah masalah yang akan menarik perhatian peserta. 

Presentasikan isu tersebut sehingga peserta akan terstimulasi untuk 

mendiskusikan pandangan mereka. Identifikasi lima pertanyaan untuk 

diskusi panel. 

2. Pilihlah empat hingga enam orang sebagai kelompok diskusi panel. 

Mintalah mereka untuk duduk di depan ruang kelas membentuk 

setengah lingkaran. 

3. Mintalah peserta lainnya untuk mengambil tempat pada tiga sisi 

kelompok diskusi panel dengan susunan tapal kuda. 

4. Mulailah dengan pertanyaan pembuka. Arahkan diskusi panel dengan 

kelompok inti sementara para pengamat mencatat sebagai persiapan 

untuk mereka diskusi mereka sendiri.  

5. Pada akhir periode diskusi panel yang sudah dirancang, pisahkan 

seluruh kelompok kedalam kelompok kecil untuk meneruskan diskusi 

panel tentang pertanyaan yang lainnya. 

Adapun dalam penelitian ini pembelajaran dengan metode diskusi 

panel digunakan langkah-langkah menurut Melvin L. Silberman.  

2.2.2 Kelebihan Dan Kekurangan Diskusi Panel  

Kelebihan dan kekurangan diskusi panel menurut Roestiyah (1989:9) 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Kelebihan diskusi panel : 
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1) Pendengar dapat mengikuti dan mengamati proses serta 

perkembangan berpikir para panelis jadi tidak semata-mata 

menerima apa saja yang didengar. 

2) Mengemukakan pandangan yang berbeda-beda.  

3) Mendapatkan hasil kesimpulannya. 

4) Mendorong analisa kemungkinan-kemungkinannya. 

5) Memanfaatkan orang yang betul-betul memenuhi syarat.  

6) Perbedaan pendapat para panelis merangsang pula bagi para 

pendengar untuk menimbulkan masalah baru. 

b. Kelemahan diskusi panel 

1) Mudah tersesat. 

2) Memungkinkan  panelis berbicara terlalu banyak. 

3) Tidak memungkinkan semua peserta mengambil bagian. 

4) Cenderung menjadi serial pidato pendek. 

5) Memecahkan kelompok pendengar ketika mereka setuju dengan 

panelis tertentu. 

6) Membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup. 

7) Memerlukan seorang moderator yang trampil. 

 

2.3 Pendidikan Kewarganegraan di SMP 

2.3.1 Pengertian Dan Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, 

sosial-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang cerdas, terampil, serta karakter yang dilandasi 

oleh Pancasila dan UUD 1945, (Dasim Budimansyah, 2007:75). 

Pendidikan PKn sebagai pendidikan politik bertujuan untuk 

membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara 

politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang 

demokratis, (Soedijarto dalam Asep Sahid Gatara, 2011:9).  
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Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan adalah pendidikan yang menciptakan peserta didik 

yang cerdas, trampil, berkarakter, ikut serta membangun sistem politik 

yang demokratis sehingga dapat memajukan nusa dan bangsanya. 

2.3.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan  

Menurut Dasim Budimasyah (2007:78) mengatakan tujuan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik : 

1. Memahami dan menjalankan ajaran agama yang diyakini dalam 

kehisupan 

2. Menunjukan kemampuan diri, percaya diri serta kemampuan untuk 

belajar secara mandiri. 

3. Memahami serta menerapkan kebersamaan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan rasa persatuan dan 

kesatuan. 

4. Menunjukan kemampuan untuk berinteraksi dangan orang lain 

secara santun. 

5. Memahami hak dan kewajiban dirinya dan orang lain dalam 

pergaulan di masyarakat. 

6. Mengharagai pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya. 

7. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan tanggung jawab. 

8. Mewujudkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreaktif, inovatif 

dan memecahkan masalah. 

9. Berkemampuan berkomunikasi melalui berbagai cara seara efektif. 

10. Menyenangi dan menghargai kehidupan melalui dsazberbagai 

ekspresi. 

11. Menjalankan pola hidup bersih, bugar dan sehat. 

12. Menunjukkan sikap serta perilaku rasa cinta dan bangga terhadap 

bangsa tanah air. 

Menurut Hamid Darmadi (2010:52) tujuan pendidikan 

kewarga negaraan dibedakan menjadi dua yaitu, tujuan secara umum 

dan khusus : 
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a. Seacara umum sebagaimana dinyatakan dalam UUSPN No.2 

Tahun 1989, dan UUSPN No. 20 Tahun 2003, program Pendidikan 

Kewarganegaraan hendaknya mengacu kepada pencapaian tujuan 

Pendidikan Nasional, yaitu untuk: mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti yang luhur dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

bermasyarakat dan kebangsaan. 

b. Secara khusus menuju kepada Tujuan Pendidikan 

Kewarganegaraan, yakni kearah : membina moral yang diharapkan 

dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang 

mencerminkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, 

perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku 

yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang 

beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan 

bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga 

perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan di atas. 

 

2.3.3 Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan 

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan menurut Hamid 

Darmadi (2010:428-430) meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1. Persatuan Bangsa dan Negara, meliputi : Hidup rukun 

dalaperbedaan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah 

pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sikap 

positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Nilai dan Norma, meliputi : Perumusan makna nilai dan norma, 

Pemahaman bahwa nilai merupakan sumber norma, serta praktik-

praktik dalam wujud sikap positif terhadap keberadaan norma dan 

Nilai itu sendiri dan perwujudan nilai dan nilai. 
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3. Hak Asasi Manusia, meliputi : Penegakan HAM, Penganalisaan 

terhadap penegakan HAM, Pentingnya penegakan HAM, 

perwujudan HAM dalam kehidupan. 

4. Kebutuhan Hidup Warga Negara, Meliputi : Hidup gotong royong, 

Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, 

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan 

bersama, Persamaan kedudukan warga negara. 

5. Kekuasaan dan Politik, meliputi : Masyarakat politik dan hakikat 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

6. Masyarakat Demokrasi, meliputi : Prinsip-prinsip demokrasi. 

7. Pancasila dan Konstitusi, meliputi : Kedudukan pancasila sebagai 

dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan pancasila sbagai 

dasar negara, Pengalaman nilai-nilai pancasila dalam kehidupan 

sehari-hari, Pancasila sebagai ideology terbuka. 

8. Globalisasi, meliputi : Globalisasi di lingkungannya, politik luar 

negri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, Hubungan 

internasional dan organisasi internasional dan mengevaluasi 

globalisasi. 

 

2.3.4 Kurikulum 2013 SMP 

Organisasi Kompetensi, Tujuan Satuan Pendidikan, dan Struktur 

Kurikulum  

A. Organisasi Kompetensi  

Mata pelajaran adalah unit organisasi terkecil dari Kompetensi 

Dasar. Untuk kurikulum SMP/MTs, organisasi Kompetensi Dasar 

dilakukan dengan cara mempertimbangkan kesinambungan antar 

kelas dan keharmonisan antar mata pelajaran yang diikat dengan 

Kompetensi Inti. Berdasarkan pendekatan ini maka terjadi 

reorganisasi Kompetensi Dasar mata pelajaran sehingga Struktur 
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Kurikulum SMP/MTs menjadi lebih sederhana karena jumlah mata 

pelajaran dan jumlah materi berkurang. Substansi muatan lokal 

termasuk bahasa daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Seni 

Budaya. Substansi muatan lokal yang berkenaan dengan olahraga 

serta permainan daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Sedangkan Prakarya 

merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri.  

B. Tujuan Satuan Pendidikan  

Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana 

yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan 

membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang:  

a. Beriman dan tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, dan berkepribadian luhur 

b. Berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif 

c. Sehat, mandiri, dan percaya diri  

d. Toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.  

C. Struktur Kurikulum dan Beban Belajar  

1. Struktur Kurikulum  

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten 

kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/mata 

pelajaran dalam kurikulum, dostribusi konten/mata pelajaran 

dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran 

dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur 

kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep 

pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan 

pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. 
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Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan 

untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester 

sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem 

pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester.  

Struktur kurikulum juga gambaran mengenai penerapan 

prinsip kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam 

menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang 

pendidikan. Dalam struktur kurikulum menggambarkan ide 

kurikulum mengenai posisi belajar seorang siswa yaitu apakah 

mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang 

tercantum dalam struktur ataukah kurikulum memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai pilihan.  

Selain kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum di 

dalam struktur kurikulum diatas, terdapat pula kegiatan 

ekstrakurikuler SMP/MTs antara lain Pramuka (Wajib), 

Organisasi Siswa Intra sekolah, Usaha Kesehatan Sekolah, dan 

Palang Merah Remaja.  

Mata pelajaran Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran 

yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran 

Kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran Seni Budaya, 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, dan Prakarya 

adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan 

oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang 

dikembangkan oleh pemerintah daerah.  

Satuan pendidikan dapat menambah jam pelajaran perminggu 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan 

tersebut.  

Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial 

dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative science dan 

integrative social studies, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. 

Keduanya sebagai pendidikan berorientasi aplikatif, 
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pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa 

ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung 

jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. Disamping itu, tujuan 

pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial menekankan pada 

pengetahuan tentang bangsanya, semangat kebangsaan, 

patriotisme, serta aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam 

ruang atau space wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Ilmu Pengetahuan Alam juga ditujukan untuk pengenalan 

lingkungan biologi dan alam sekitarnya, serta pengenalan 

berbagai keunggulan wilayah nusantara.  

Seni Budaya terdiri atas empat aspek, yakni seni rupa, seni 

musik, seni tari, dan seni teater. Masing-masing aspek diajarkan 

secara terpisah dan setiap satuan pendidikan dapat memilih aspek 

yang diajarkan sesuai dengan kemampuan (guru dan fasilitas) 

pada satuan pendidikan itu.  

Prakarya terdiri atas empat aspek, yakni kerajinan, rekayasa, 

budidaya, dan pengolahan. Masing-masing aspek diajarkan secara 

terpisah dan setiap satuan pendidikan menyelenggarakan 

pembelajaran prakarya paling sedikit dua aspek prakarya sesuai 

dengan kemampuan dan potensi daerah pada satuan pendidikan 

itu. 

2. Beban Belajar 

Beban belajar di SMP/MTs untuk kelas VII, VIII, dan IX 

masing-masing 38 jam per minggu. Jam belajar SMP/MTs adalah 

40 menit.  

Dalam struktur kurikulum SMP/MTs ada penambahan jam 

belajar per minggu dari semula 32, 32, dan 32 menjadi 38, 38 dan 

38 untuk masing-masing kelas VII, VIII, dan IX. Sedangkan lama 

belajar untuk setiap jam belajar di SMP/MTs tetap yaitu 40 menit.  

Dengan adanya tambahan jam belajar ini dan pengurangan 

jumlah Kompetensi Dasar, guru memiliki keleluasaan waktu 
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untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi 

siswa aktif belajar. Proses pembelajaran siswa aktif memerlukan 

waktu yang lebih panjang dari proses pembelajaran penyampaian 

informasi karena peserta didik perlu latihan untuk melakukan 

pengamatan, menanya, asosiasi, menyaji, dan komunikasi. Proses 

pembelajaran yang dikembangkan guru menghendaki kesabaran 

dalam menunggu respon peserta didik karena mereka belum 

terbiasa. Selain itu, bertambahnya jam belajar memungkinkan 

guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar 

 

2.3.5 Materi Pendidikan Kewarganegaraan SMP Di Kelas VII Semester I 

Tahun Pelajaran 2013/1014 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Tujuan Materi 

Pembelajaran 

2.1 Menjelaska

n makna 

proklamasi 

kemerdeka-

an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menguraikan 

ciri-ciri 

perjuangan 

bangsa 

Indonesia 

sebelum dan 

sesudah Tahun 

1908 

 

2. Menjelaskan 

penderitaan 

rakyat pada 

masa 

penjajahan 

 

 

 

3. Menjelaskan 

faktor yang 

menjadi pemicu 

rakyat 

Indonesia 

meperjuangkan 

kemerdekaan-

nya 

 

 

 

 

4. Menjelaskan 

arti 

kemerdekaan 

1. Peserta didik 

dapat 

menguraikan 

perjuangan 

bangsa 

Indonesia 

sebelum dan 

sesudah tahun 

1908 

2. Peserta didik 

dapat 

menjelaskan 

penderitaan 

rakyat pada 

masa 

penjajahan 

 

3. Peserta didik 

dapat 

menjelaskan 

faktor yang 

memicu rakyat 

Indonesia 

memperjuang-

kan 

kemerdekaan-

nya 

 

 

4. Peserta didik 

dapat 

menjelaskan 

1. Ciri-ciri 

perjuangan 

bangsa 

Indonesia 

sebelum 

dan sesudah 

Tahun 1908 

 

 

2. Penderitaan 

rakyat pada 

masa 

penjajahan 

 

 

 

 

3. Faktor yang 

menjadi 

pemicu 

rakyat 

Indonesia 

memperjua-

ngkan 

kemerdeka-

annya 

 

 

 

 

4. Arti 

kemerdeka-
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2.2Mendeskripsi-

kan suasana 

kebatinan 

konstitusi 

pertama 

 

 

 

 

suatu bangsa 

 

 

 

5. Menjelaskan 

pentingnya 

pewarisan 

semangat 

proklamasi 

kemerdekaan 

 

 

 

 

1. Menjelaskan 

peristiwa 

Rengasdengklok 

 

 

 

 

 

2. Menjelaskan 

peristiwa 

perumusan 

naskah 

proklamasi 

 

 

 

3. Menjelaskan 

makna 

proklamasi bagi 

bangsa Indonesia 

 

 

 

 

4. Menjelaskan 

suasana sidang 

PPKI tanggal 18-

8-1945 

 

 

 

 

5. Menguraikan 

hasil-hasil sidang 

PPKI tanggal 18-

8-1945 

arti 

kemerdekaan 

suatu bangsa 

 

5. Peserta didik 

dapat 

menjelaskan 

pentingnya 

pewarisan 

semangat 

proklamasi 

kemerdekaan 

 

 

1. Peserta didik 

dapat 

menjelask-

an peristiwa 

Rengasde-

ngklok 

 

 

2. Peserta didik 

dapat 

menjelaskan 

peristiwa 

perumusan 

naskah 

proklamasi 

 

3. Peserta didik 

dapat 

menjelaskan 

makna 

proklamasi 

bagi bangsa 

Indonesia 

 

4. Peserta didik 

dapat 

menjelask-

an suasana 

sidang PPKI 

tanggal 18-

8-1945 

 

5. Peserta didik 

dapat 

menguraikan 

hasil-hasil 

sidang PPKI 

tanggal 18-

8-1945 

an bagi 

suatu 

bangsa 

 

5. Pentingnya 

perwarisan 

semangat 

proklamasi 

kemerdeka-

an 

 

 

 

 

1. Peristiwa 

Rengasde-

ngklok 

 

 

 

 

 

2. Peristiwa 

perumusan 

naskah 

proklamasi 

 

 

 

 

3. Makna 

proklamasi 

bagi bangsa 

Indonesia 

 

 

 

 

4. Suasana 

sidang 

PPKI 

tanggal 18-

8-1945 

 

 

 

 

5. Hasil-hasil 

sidang 

PPKI 

tanggal 18-

8-1945 

 

Sumber : Perangkat pembelajaran silabus PKn SMP Kelas 7 Semester I 
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Dalam penelitian ini materi yang digunakan adalah :  

Siklus I 

Kompetensi dasar : 

2.1 menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan 

Materi :  

1) Ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah Tahun 

1908 

2) Penderitaan rakyat pada masa penjajahan 

3) Faktor yang menjadi pemicu rakyat Indonesia memperjuangkan 

kemerdekaannya 

4) Arti kemerdekaan bagi suatu bangsa 

5) Pentingnya perwarisan semangat proklamasi kemerdekaan 

 

Siklus II 

Kompetensi dasar : 

2.2 mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama 

Materi : 

a) Peristiwa Rengasdengklok 

b) Peristiwa perumusan naskah proklamasi 

c) Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia 

d) Suasana sidang PPKI tanggal 18-8-1945 

e) Hasil-hasil sidang PPKI tanggal 18-8-1945 

2.4 Kajian Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Erni Rahayu (2009:23) dengan judul 

“Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Dengan 

Menggunakan Metode Diskusi Panel Siswa Kelas VII D SMP Negeri 1 

Cawas Semester 2 Tahun 2009/2010”.  

Pada siklus pertama hasil belajar siswa tinggi dengan KKM ≥ 64 

sebanyak 21 siswa (70%), namun masih ada yang tidak mencatat hasil diskusi 

panel 9 siswa (30%) dan ada yang merasa minder 12 siswa (40%). Pada 
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siklus kedua, hasil belajar meningkat dibandingkan siklus I yaitu 21 siswa 

(70%) yang dapat mencapai KKM ≥ 64 sebanyak 24 siswa (80%), tetapi 

masih ada 6 (20%) siswa yang belum tuntas dengan KKM ≥ 64. 

Sedangkan penelitian Sri Ernawati (2003:32) yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar PKn Dengan Menggunakan Metode Diskusi 

Panel Bagi Siswa Kelas 8F SMP Negeri 1 Pangkuran Semester 1 Tahun 

Pelajaran 2010/2011”. Penelitiannya terhadap 38 siswa di SMP Negeri 1 

Pangkuran. Hasil peneliti menunjukkan : 

1. Diskusi panel dengan beranggotakan 3 orang, hasil belajar aspek kognitif  

yang meningkat pada aspek analisis, diskusi panel beranggotakan 5/6 

orang, hasil belajar aspek kognitif yang paling meningkat pada aspek 

pengetahuan. Hasil belajar aspek kognitif kelompok yang sederhana ke 

kelompok yang beranggotakan 3 orang lebih baik atau cenderung 

meningkat dibandingkan dengan kelompok beranggotakan 5/6 orang 

cenderung menurun. 

2. Dalam pembelajaran di kelas, semakin kecil jumlah anggota peserta didik 

semakin baik dalam melakukan transaksi kognitif, yaitu dengan tingkat 

signifikan yang tinggi yaitu dengan tingkat kepercayaan 99%. Adapun 

perbedaan freperbedaan frekuensi transaksi untuk masing-masing aspek 

kognitif, perbedaan paling tinggi pada aspek analis yaitu memiliki tingkat 

kepercayaan 99%. Adapun frekuensi transaksi kognitif untuk semua 

kelompok paling banyak jumlahnya pada aspek pengetahuan kelompok 

kecil (beranggotakan 3 orang) lebih banyak melakukan transaksi  kognitif 

dibandingkan dengan kelompok yang lebih besar (berangotakan 5 orag dan 

6 orang). 

3. Menurut pengamatan peneliti bahwa pembelajaran dengan kelompok 

beranggota 3 orang, siswa dapat belajar lebih efektif karena tidak banyak 

berbicara di luar materi pokok diskusi panel. Juga terlihat ada upaya untuk 

meningkatkan aspek yang kompleks, sehingga dalam grafik ada 

kecenderungan (trend) naik dibandingkan kelompok beranggotakan 5 

orang dan 6 orang. 
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2.5 Kerangka Berfikir 

 

Skema Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran 

yang mengembangkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat 

menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab yaitu warga negara 

yang memahami, menyadari, dan mampu menggunakan hak serta 

menjalankan kewajiban dengan tanggung jawab. 

Dalam proses pembelajaran PKn guru menggunakan mertode ceramah 

(konvensional) yang menyebabkan sebagian siswa menjadi pasif, tidak kreatif 

Proses belajar 

mengajar PKn 

 

Metode 

Ceramah 

Hasil belajar PKn 

siswa sebagian besar 

belum mencapai nilai 

KKM 

Siswa menjadi aktif, 

kreatif dan tidak ramai 

sendiri. 

Hasil belajar PKn 

meningkat mencapai 

nilai KKM 

Proses 

pembelajaran 

PKn dengan 

metode 

diskusi panel  

Pembelajaran PKn 

dengan menggunakan 

metode ceramah siswa 

menjadi pasif, tidak 

aktif dan ramai sendiri 
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dan ramai sendiri mengakibatkan hasil belajar kurang baik pada sebagian 

besar siswa. Oleh karena itu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan 

melalui penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode diskusi panel 

dalam pembelajaran PKn sehingga diharapkan siswa dapat lebih aktif, kreatif 

dan tidak ramai sendiri saat guru menjelaskan materi pembelajaran. Dengan 

metode diskusi panel hasil belajar siswa menjadi meningkat bisa mencapai 

nilai KKM ≥ 75. 

 

2.6 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, maka hipotesis tindakan pada 

penelitian ini adalah melalui penggunaan metode diskusi panel dapat 

meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas 7B Semester I SMP Negeri 1 

Karangdowo, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 

2013/2014. 


