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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil SMP Negeri 1 Karangdowo 

 

SMP Negeri 1 Karangdowo berdiri sejak tahun 1965 dan beroperasi 

pada tahun 1965 sampai sekarang. SMP Negeri 1 Karangdowo beralamat Jl. 

Karangdowo – Daleman Km. 1, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, 

Provinsi Jawa Tengah. 

SMP Negeri 1 Karangdowo mempunyai bangunan sekolah yang 

didirikan diatas tanah milik pemerintah dengan akta jual beli seluas tanah 

8.561m2 dan bangunan seluas 3.099m2. Status  nilai akreditasi A (Amat 

Baik). 

Area yang cukup luas dan tertata rapi, nyaman, bersih, sehat dan 

suasana yang sejuk sangat mendukung untuk belajar siswa pada saat 

menerima pelajaran maupun pada saat jam istirahat. Untuk menunjang proses 

belajar mengajar SMP Negeri 1 Karangdowo juga memiliki sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan siswa, yang dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

Tabel 5 

Data Bangunan SMP Negeri 1 Karangdowo Tahun 2013/2014 

Jenis ruangan Jumlah 

(buah) 

Ukuran (pxl) Kondisi*) 

1. Ruang kelas 15 7 x 8 Baik 

2. Perpustakaan 1 8x2 Baik 

3. Lab. IPA 2 8x15 Baik 

4. Multi Media 1 8x7 Baik 

5. Kesenian 1 8\x15 Baik 

6. Lab. Bahasa 1 8x15 Baik 

7. Komputer 2 8x15 Baik 

8. Ruang Kepala 

Sekolah 

1 8x8 Baik 

9. Ruang Guru 1 10x13 Baik 

10. Tata Usaha 1 8x8 Baik 

11. Ruang Tamu 1 4x8 Baik 

12. Gudang 1 2x2 Baik 

13. Dapur 1 2x3 Baik 
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14. Koperasi 1 5x4 Baik 

15. KM/WC Guru 4 2x2 Baik 

16. KM/WC Siswa 9 2x2 Baik 

17. BK 1 7x5 Baik 

18. UKS 1 5x4 Baik 

19. PMR/Pramuka 1 5x4 Baik 

20. OSIS 1 7x5 Baik 

21. Ibadah 1 6x14 Baik 

22. Hall/Lobi 1 4x9 Baik 

23. Kantin 3 2x6 Cukup 

24. Rumah 

Pompa/Menara Air 

1 1x2 Cukup 

25. Bangsal Kendaraan 3 8x20 Baik 

26. Rumah penjaga 1 3x4 Cukup 

 

Ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas guru dan karyawan, SMP 

Negeri 1 Karangdowo mempunyai 50 guru dan 12 Karyawan. Guru-guru yang 

mengajar di SMP Negeri 1 Karangdowo sebagian besar PNS (Pegawai Negeri 

Sipil) walaupun masih ada guru yang wiyakta bakti, yaitu 41 sudah PNS dan 9 

masih wiyata bakti. SMP Negeri 1 Karangdowo mempunyai guru-guru yang 

berkompeten dibidangnya dapat dibuktikan dengan banyaknya guru-guru di 

SMP Negeri I Karangdowo yang pendidikan terakhir adalah sarjana (S1) sesuai 

bidangnya dan ada yang Pasca Sarjana (S2). Dibawah ini adalah tabel jumlah 

guru SMP Negeri 1 Karangdowo berdasarkan pendidikan terakhirnya. Dapat 

dilihat dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 6 

Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah Guru 

 

No. Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah dan Status Guru Jumlah 

GT/PNS GTT/Guru Bantu 

L P L P 

1. S2 3 - - - 3 (6%) 

2. S1 19 17 4 5 45 (90%) 

4. D3 1 - - - 1 (2%) 

6. D1 - 1 - - 1 (2%) 

Jumlah 23 18 4 5 50 

 

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui jumlah guru di SMP 

Negeri 1 Karangdowo guru yang pendidikan terakhir S2 ada 3 atau 6%, guru 

yang pendidikan terakhir S1 ada 45 atau 90%, guru yang pendidikan terakhir 

D1 dan D3 berjumlah 1 atau 2%.  

Di SMP Negeri 1 Karangdowo tahun ajaran 2013/2014 mempunyai 

siswa sebanyak  688 siswa  yang terdiri dari kelas 7A sampai 7H, kelas 8A 

sampai 8H dan 9A sampi 9H. Di bawah ini adalah tabel jumlah siswa tiap 

kelas pada tahun 2013/2014 di SMP Negeri 1 Karangdowo. 
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Tabel 7 

Jumlah Siswa SMP Negeri 1 Karangdowo dari kelas 7 Sampai Kelas 9 

 Pada Tahun 2013/2014  

No Kelas Jumlah siswa 

1. 7A 30 

2. 7B 30 

3. 7C 30 

4. 7D 30 

5. 7E 30 

6. 7F 28 

7. 7G 28 

8. 7H 28 

9. 8A 30 

10. 8B 28 

11. 8C 28 

12. 8D 28 

13. 8E 28 

14. 8F 28 

15. 8G 28 

16. 8H 31 

17. 9A 30 

18. 9B 28 

19. 9C 28 

20. 9D 28 

21. 9E 27 

22. 9F 28 

23. 9G 28 

24. 9H 28 

Jumlah 688 

 

4.2 Hasil Penelitian  

1. Pra Siklus ( Kondisi Penelitian Awal ) 

 

Observasi dilakukan di kelas 7 B SMP Negeri 1 Karangdowo, pada 

waktu guru PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) menyampaikan materi 

pelajaran tentang penerapan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan 

peraturan. Materi yang disampaikan oleh guru sesuai dengan standar 

Kompetensi yaitu menunjukkan sikap positif terhadap norma dan yang 

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun 

kompetensi dasar yaitu menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat 
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dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan 

bernegara.  

Dalam menyampaikan materi guru masih menggunakan metode 

ceramah, sehingga proses pembelajaraan tidak kondusif dan proses 

pembelajaran lebih terfokus pada guru siswa cenderung pasif. Pada saat 

proses pembelajaran siswa berbicara sendiri dengan teman sebangkunya, 

bermain pensil/pena, melamun, menulis sendiri di atas meja, dan tidak 

memperhatikan pelajaran. Hal ini yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

yang belum mencapai KKM ≥ 75. Berikut ini adalah daftar nilai evaluasi  

siswa kelas 7 B SMP Negeri 1 Karangdowo kecamatan Karangdowo 

Kabupaten Klaten, pada tahap pra siklus : 

          Tabel 8 

Daftar Nilai PKn Materi Penerapan Norma-Norma, Kebiasaan, 

Adat Istiadat Dan Peraturan Siswa Kelas 7 B SMP Negeri 1 Karangdowo Pada 

Tahap Pra Siklus 

No. Nama Nilai  Kriteria  

1 AG 90 Tuntas 

2 AFH 85 Tuntas 

3 ADR 70 Tidak Tuntas 

4 ARU 75 Tuntas 

5 ADY 80 Tuntas 

6 ABP 65 Tidak Tuntas 

7 BP 70 Tidak Tuntas 

8 BNH 85 Tuntas 

9 DP 60 Tidak Tuntas 

10 DAN 75 Tuntas 

11 GPS 65 Tidak Tuntas 

12 HR 65 Tidak Tuntas 

13 ISMA 90 Tuntas 

14 KWS 60 Tidak Tuntas 

15 LDP 75 Tuntas 

16 MSR 65 Tidak Tuntas 

17 MBM 70 Tidak Tuntas 

18 NDK 65 Tidak Tuntas 

19 NPY 90 Tuntas 

20 NDIS 60 Tidak Tuntas 

21 PDA 70 Tidak Tuntas 



52 
 

22 PNA 60 Tidak Tuntas 

23 RFS 85 Tuntas 

24 RK 85 Tuntas  

25 RDNC 65 Tidak Tuntas 

26 SF 65 Tidak Tuntas 

27 SSM 80 Tuntas 

28 SDS 75 Tuntas 

29 TL 65 Tidak Tuntas 

30 YINP 70 Tidak Tuntas 

 

Berdasarkan tabel 8 di atas apabila dikategorikan berdasarkan interval 

nilai tertentu hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada materi 

“Penerapan Norma-Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat Dan Peraturan”. Pada 

siswa kelas 7 B SMP Negeri 1 Karangdowo Kecamatan Karangdowo 

Kabupaten Klaten, pada tahap pra siklus dapat dilihat dalam tabel distribusi 

frekuensi berikut ini. 

 

Tabel 9 

Distribusi Frekuensi Nilai Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas 

7 B SMP Negeri 1 Karangdowo Tahap Pra Siklus 

No. Kategori  Interval 

Nilai 

Jumlah  Persentase Keterangan 

1. Sangat 

Baik 

85-90 7 23,5% Tuntas 

2. Baik  80-84 2 6,5% Tuntas 

3. Cukup  75-79 4 13,5% Tuntas 

4. Kurang  70-74 5 16,5% Belum 

Tuntas 

5. Sangat 

Kurang 

65-69 8 26,5% Belum 

Tuntas 

6.  Sangat 

kurang 

sekali 

60-64 4 13,5% Belum 

Tuntas 

Jumlah  30 100 %  

Nilai Rata-rata 72,5   

Nilai Tertinggi 90 (3 siswa) 10%  

Nilai Terendah 60 (4 siswa) 13,5%  

 

Dilihat dari tabel 9 di atas nampak bahwa pembelajaran yang dilakukan 

belum efektif  karena masih banyak siswa yang belum tuntas atau belum 

mencapai KKM ≥ 75 yang telah di tentukan, yaitu 17 siswa (56%). 
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Diketahui siswa yang mendapat nilai antara 85-90 sebanyak 7 siswa 

dengan persentase 23,5%, siswa yang mendapat nilai antara 80-84 sebanyak 2 

siswa dengan persentase 6,5%, siswa yang mendapat nilai antara 75-79 

sebanyak 4 siswa dengan persentase 13,5%, siswa yang mendapat nilai 70-74 

sebanyak 5 siswa dengan persentase 16,5%, siswa yang mendapatkan nilai 

antara 65-69 sebanyak 8 siswa dengan persentase 26,5%, sedangkan siswa 

yang mendapat nilai 60-64 sebanyak 4 siswa dengan persentase 13,5% . Dari 

tabel diatas maka dapat dijelaskan dalam bentuk diagram yaitu sebagai 

berikut : 

 

 

 

Berdasarkan data hasil belajar siswa yang sebagian besar masih rendah 

pada siswa kelas 7 B SMP Negeri 1 Karangdowo, Kecamatan Karangdowo, 

Kabupaten Klaten atau belum mencapai KKM ≥ 75 pada pra siklus, maka 

selanjutnya diadakan perbaikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sesuai dengan rancangan penelitian 

yang telah diuraikan pada Bab III. Untuk dapat meningkatkan hasil belajar 
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maka, dalam proses pembelajaran PKn digunakan metode diskusi panel 

dilakukan dalam dua siklus, di mana tiap siklus terdapat dua kali tatap muka. 

 

4.3 Tindakan Perbaikan 

4.3.1. Siklus I 

Pada tindakan perbaikan pembelajaran pada siklus I dengan menerapkan  

metode diskusi panel, yang dilakukan 2 kali pertemuan di mana setiap 

pertemuan dengan waktu 2 x 40 menit, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

A. Siklus I Pertemuan Ke 1 

Perbaikan pembelajaran pada siklus I dengan menerapan metode 

diskusi panel sebagai metode pembelajaran dilakukan pada hari Kamis, 12 

September 2013 (pertemuan 1) dan Kamis, 19 September 2013 (pertemuan 

2). Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus I dengan materi pokok 

makna proklamasi kemerdekaan, standar kompetensi: mendeskripsikan 

makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama, dan kompetensi 

dasar: menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan. Adapun tahap-

tahapannya adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan  

Pada siklus I pertemuan 1 persiapan yang dilakukan oleh peneliti 

dengan guru PKn adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

metode  diskusi panel (RPP terlampir) 

2. Menyiapkan materi yang akan disajikan  

3. Menyiapkan lembar observasi. 

b. Tidakan Pelasanaan 

Pada saat pembelajaran berlangsung menggunakan metode diskusi 

panel sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

disusun. Adapun langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut : 

1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 

Apersepsi  

a. Guru memberikan salam 
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b. Guru mengabsensi daftar hadir siswa 

c. Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

Eksplorasi  

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuka buku 

paket hal 24-30 

b. Guru menjelaskan materi tentang makna proklamasi kemerdekaan 

c. Guru menjelaskan metode diskusi panel dan tugas para pelaku 

dalam diskusi panel misalnya : 

1. Tugas peserta  

2. Tugas penulis 

3. Tugas penyaji / panelis 

4. Tugas moderator 

5. Tugas dari penyanggah 

Elaborasi  

a. Guru memilih sebuah masalah yang akan menarik perhatian 

peserta. Presentasikan isu tersebut sehingga peserta akan 

terstimulasi untuk mendiskusikan pandangan mereka. Identifikasi 

lima pertanyaan untuk diskusi panel. 

b. Memilih empat hingga enam orang sebagai kelompok diskusi 

panel. Mintalah mereka untuk duduk di depan ruang kelas 

membentuk setengah lingkaran. 

c. Meminta peserta lainnya untuk mengambil tempat pada tiga sisi 

kelompok diskusi panel dengan susunan tapal kuda. 

d. Memulai dengan pertanyaan pembuka. Arahkan diskusi panel 

dengan kelompok inti sementara para pengamat mencatat sebagai 

persiapan untuk mereka diskusi mereka sendiri.  

e. Hasil didiskusikan dengan kelompok yang lain. 

Konfirmasi  

a. Guru menanyakan hal-hal yang belum diketahui (dipahami) oleh 

siswa. 
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b. Guru bersama siswa membuat kesimpulan bersama-sama. 

Kegiatan Penutup 

a. Guru menghimbau kepada siswa agar belajar materi selanjutnya. 

b. Salam penutup. 

Dari tahap-tahap pembelajaran dengan metode diskusi panel di atas 

dapat menghasilkan 4 (empat) bentuk belajar yang penting yaitu : 

menstranfer jawaban antar individu (kelompok), bertukar pikiran 

(pendapat), mengalami dan kerja sama. 

Pada awal pembelajaran, guru terlebih dahulu memberikan salam, 

mengabsensi dan memotivasi siswa serta menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada siswa. Sebelum membahas materi guru mengawali 

dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang makna proklamasi. 

Hal ini dilakukan agar siswa berani menjawab bertanyaan dari guru dan 

diharapkan siswa juga berani mengemukakan pendapatnya serta 

menanggapi pendapat siswa yang lain. Kemudian guru menjelaskan 

tentang metode diskusi panel beserta langkah-langkahnya. Guru 

menjelaskan secara singkat materi pembelajaran yang menjadi materi 

pokok atau pembahasan yaitu makna proklamasi kemerdekaan. 

Setelah guru menjelaskan materi, guru membagi siswa kedalam 5 

kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5-6 orang siswa, setiap kelompok 

membahas tentang: a) kelompok 1 membahas tentang arti kemerdekaan 

bagi suatu bangsa, b) kelompok 2 membahas tentang ciri-ciri perjuangan 

bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908, c) kelompok 3 

membahas tentang pentingnya perwarisan semangat proklamasi 

kemerdekaan, d) kelompok 4 membahas tentang penderitaan rakyat pada 

masa penjajahan, e) kelompok 5 membahas tentang faktor yang menjadi 

pemicu rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya. Di dalam 

menentukan anggota kelompoknya sesuai dengan nomor urut absensi 

siswa.  
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Masing-masing kelompok menentukan peserta, penulis, 

penyaji/panelis, moderator dan penyanggah. Pada saat pembagian 

kelompok para siswa pada ramai sendiri-sendiri. Saat mengerjakan soal 

diskusi panel berlangsung para siswa mengerjakan tugas dengan baik 

walaupun masih ada beberapa siswa yang tidak ikut dalam mengerjakan 

tugas ada yang melamun, berbicara dengan teman sebangkunya, dan 

berpain pena/pensil. 

c. Observasi  

Berdasarkan pengamatan pada diskusi panel kelompok 1,2,3,4, dan 

5 terlihat bahwa siswa melakukan diskusi panel dengan cukup baik, tetapi 

masih ada siswa yang tidak mau ikut mengerjakan diskusi panel didalam 

kelompoknya (anggota), pada saat guru menjelaskan materi secara singkat 

ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan, siswa tidak berani bertanya, 

dan siswa tidak berani menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.  

Dari dimulainya pelajaran hingga berakhirnya pelajaran guru 

mengamati kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung. Pada saat itu juga obsever mengamati kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru saat berada didalam 

kelas. Dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan.  

Hasil observasi siswa dalam mengerjakan tugas diskusi panel, 

kelompok 1 sampai kelompok 5 anggota kelompok memahami tanggung 

jawab dalam melaksanakan diskusi panel, kelompok 1 yang mau 

memperhatikan penjelasan dari ketua kelompok hanya 3 orang, 2 orang 

berbicara sendiri sedangkan yang 1 orang melamun. Kelompok 2 yang mau 

memperhatikan penjelasan dari ketua kelompok hanya 2 orang, 2 orang 

bicara dengan teman di sampingnya sedangkan 2 orang hanya melamun. 

Kelompok 3 yang mau memperhatikan penjelasan dari ketua kelompok 

hanya 2 orang, 2 orang berbicara dengan teman sebangkunya sedangkan 

yang 2 orang ijin ke kamar kecil dengan waktu lama (10 menit). Kelompok 

4 yang mau memperhatikan penjelasan dari ketua kelompok hanya 2 orang, 
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2 orang asik menggambar sedangkan yang 2 orang berbicara sendiri. 

Kelompok 5 hanya 2 orang yang mau memperhatikan, 1 orang melamun 

sedangkan 1 orang ijin ke kamar kecil. 

Kerjasama dan kekompakan siswa saat mengerjakan tugas diskusi 

panel kelompok 1 hanya 2 orang, yang 2 orang berbicara dengan teman di 

sampingnya, sedangkan yang 2 orang bikin suasana kelas menjadi rame. 

Kelompok 2 kekompakan siswa saat mengerjakan tugas diskusi panel hanya 

2 orang, yang 2 orang berbicara dengan teman di sampingnya, sedangkan 

yang 2 orang ijin ke kamar kecil. Kelompok 3 kekompakan siswa saat 

mengerjakan tugas diskusi panel hanya 2 orang, yang 2 melamun, 

sedangkan yang 2 orang bikin suasana kelas menjadi rame. Kelompok 4 

kekompakan siswa saat mengerjakan tugas diskusi panel hanya 2 orang, 1 

orang hanya diam diri tidak mau ikut mengerjakan sedangkan 1 orang 

menggambar. Kelompok 5 kekompakan siswa saat mengerjakan tugas 

diskusi panel hanya 2 orang, 2 orang hanya berdiam diri tidak mau ikut 

mengerjakan tugas diskusi sedangkan 2 orang asik main pena.  Antusias 

siswa dalam mengerjakan tugas dengan menggunakan metode diskusi panel 

kelompok 1 hanya 2 orang, yang 2 orang berbicara dengan teman di 

sampingnya, sedangkan yang 2 orang bikin suasana kelas menjadi rame. 

Kelompok 2 hanya 2 orang, yang 2 orang berbicara dengan teman di 

sampingnya, sedangkan yang 2 orang ijin ke kamar kecil. Kelompok 3 

hanya 2 orang, 2 orang berbicara dengan teman disampinya sedangkan yang 

2 orang ijin ke kamar kecil dengan waktu lama (10 menit). Kelompok 4 

hanya 2 orang, 1 orang hanya diam diri tidak mau ikut mengerjakan 

sedangkan 1 orang menulis. Kelompok 5 hanya 2 orang, 2 orang hanya 

berdiam diri tidak mau ikut mengerjakan soal diskusi sedangkan 2 orang 

asik main pena. Kemampuan kelompok dalam mengerjakan diskusi panel 

kelompok 1 hanya 2 orang, 2 orang berbicara sendiri sedangkan yang 1 

orang melamun. Kelompok 2 hanya 2 orang , 2 orang bicara dengan teman 

disampingnya sedangkan 2 orang hanya melamun. Kelompok 3 hanya 2 

orang, 2 orang berlari-lari di dalam kelas sedangkan yang 2 orang ijin ke 
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kamar kecil dengan waktu lama (10 menit). Kelompok 4 hanya 2 orang, 2 

orang asik menggambar sedangkan yang 2 orang berbicara sendiri.  

Kelompok 5 hanya 2 orang, 1 orang melamun sedangkan 1 orang ijin ke 

kamar kecil.  

Kemampuan kelompok dalam mennyusun laporan diskusi panel, 

Kelompok 1 hanya 2 orang, yang 2 orang berbicara dengan teman di 

sampingnya, sedangkan yang 2 orang bikin suasana kelas menjadi rame. 

Kelompok 2 hanya 2 orang, yang 2 orang berbicara dengan teman di 

sampingnya, sedangkan yang 2 orang ijin ke kamar kecil. Kelompok 3 

hanya 2 orang, yang 2 melamun, sedangkan yang 2 orang bikin suasana 

kelas menjadi rame. Kelompok 4 hanya 2 orang, 1 orang hanya diam diri 

tidak mau ikut mengerjakan sedangkan 1 orang menggambar. Kelompok 5 

hanya 2 orang, 2 orang hanya berdiam diri tidak mau ikut mengerjakan 

tugas diskusi sedangkan 2 orang asik mainan pena. Kegembiraan siswa 

saat siswa berdiskusi panel, Kelompok 1 hanya 2 orang, yang 2 orang 

berbicara dengan teman di sampingnya, sedangkan yang 2 orang bikin 

suasana kelas menjadi rame. Kelompok 2 hanya 2 orang, yang 2 orang 

berbicara dengan teman di sampingnya, sedangkan yang 2 orang ijin ke 

kamar kecil. Kelompok 3 hanya 2 orang, yang 2 melamun, sedangkan 

yang 2 orang bicara dangan teman disampingnya. Kelompok 4 hanya 2 

orang, 1 orang hanya diam diri tidak mau ikut mengerjakan sedangkan 1 

orang menulis. Kelompok 5 hanya 2 orang, 2 orang hanya berdiam diri 

tidak mau ikut mengerjakan soal diskusi sedangkan 2 orang asik main 

pena. 

Adapun hasil observasi terhadap aktivitas siswa dapat dijelaskan 

dalam tabel berikut :  
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Tabel 10 

Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Siswa Kelas 7B SMP Negeri 1 

Karangdowo Pada Saat Proses Pembelajaran Siklus 1 Pertemuan 1 

 

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan rata-rata aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan I kurang aktif walaupun didalam kegitan tersebut ada beberapa 

siswa yang sudah aktif dalam menerima pembelajaran. Hal itu dapat 

ditunjukkan dengan rata-rata persentase aktivitas belajar siswa pada saat proses 

pembelajaran pada siklus I pertemuan I mencapai 57%. Pada siklus ini 

keaktivan siswa, anggota kelompok memperhatikan penjelasan dari ketua 

No. Aspek Yang Di Nilai Kel.1 Kel.2 Kel.3 Kel.4 Kel.5 Jumlah 

Siswa 

Persen-

tase 

1. Anggota kelompok 

memahami tanggung 

jawab dalam 

melaksanakan diskusi 

panel 

6 6 6 6 6 30 100% 

2. Anggota kelompok 

memperhatikan 

penjelasan dari ketua 

ketua kelompok 

3 2 2 2 2 15 50% 

3. Kerja sama di dalam 

kelompok diskusi 

panel 

2 2 2  2 14 46,5% 

4. 

 

Kekompakan siswa 

saat mengerjakan soal 

diskusi panel 

2 2 2 2 2 14 46,5% 

5. Antusias anggota 

kelompok dalam 

mengierjakan soal 

dengan metode 

diskusi panel 

2 2 2 2 2 14 46,5% 

6. Kemampuan 

kelompok dalam 

mengerjakan soal 

diskusi panel 

2 2 2 2 2 14 46,5% 

7. Kemampuan 

kelompok dalam 

menyusun laporan 

diskusi 

2 2 2 2 2 14 46,5% 

8. Kegembiraan siswa 

saat berdiskusi panel. 

2 2 2 2 2 14 46,5% 

Rata-rata persentase aktivitas siswa                                                               57% 
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kelompok hanya 15 orang (50%), kerja sama di dalam kelompok diskusi panel 

hanya 14 orang (46,5%), kekompakan siswa saat mengerjakan soal diskusi 

panel hanya 14 orang (46,5%) dan kemampuan kelompok dalam mengerjakan 

soal diskusi panel hanya 14 orang (46,5%).  

Adapun aktivitas guru dalam pembelajaran PKn dari awal pembelajaran 

hingga berakhirnya pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut:  

Tabel 11 

Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Guru Pada Saat ProsesPembelajaran 

Siklus I Pertemuan Ke 1 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Sumber : Moh.Uzer Usman 

  Panduan penilaian : 

Kriteria 

Penilaian 

Skor Keterangan 

Sangat 

Baik 

4   Kegiatan dilakukan sangat sesuai dengan RPP 

Baik 3 Kegiatan sesuai dengan RPP tetapi dalam menjelaskan materi 

tidak runtut 

Cukup 2 Kegiatan dilakukan kurang sesuai dengan RPP dan 

pengelolaan waktu  pembelajaran kurang efektif dan efisien 

Kurang 1 Kegiatan tidak sesuai sama sekali dengan RPP 

  Sumber : Moh.Uzer Usman 

No. Aspek yang diamati selama KMB Penilaian 

1. Guru membuka pelajaran dengan memberikan 

salam dan  memberitahukan siswa tentang 

pendekatan pembelajaran yang digunakan 

4 

2. Guru memotivasi siswa untuk belajar,  

memberikan apersepsi kepada siswa sebelum 

memasuki materi pembelajaran,  mengajak 

siswa untuk aktif dalam kegiatan proses belajar 

mengajar dan  membagi siswa kedalam 

kelompok diskusi panel. 

3 

3. Menyampaikan tujuan /indikator yang harus 

dicapai dalam proses pembelajaran 

2 

4. Penjelasan materi secara runtut sesuai dengan 

RPP 

2 

5. Kemampuan guru untuk menggunakan metode 

diskusi panel 

2 

6 Guru memberikan kesimpulan secara umum 2 

Rata-rata aktivitas guru                                                                  2 
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d. Refleksi  

Setelah melaksanakan observasi pada siklus I pertemuan I, guru dan 

obsever melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Refleksi 

digunakan untuk bahan perbaikan pada siklus I pertemuan 2. Hasil refleksi 

menunjukan bahwa masih banyak kekurangan pada siklus I pertemuan I. 

Kekurangan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Anggota kelompok memperhatikan penjelasan dari ketua kelompok 

hanya 14 siswa (64,5%). 

2. Kerja sama di dalam kelompok diskusi panel hanya 14 siswa (46,5%). 

3. Kekompakan siswa saat mengerjakan soal diskusi panel hanya 14 siswa 

(46,5%). 

4. Kemampuan anggota kelompok dalam mengerjakan soal diskusi panel 

hanya 14 siswa (46,5%). 

Tindakan perbaikan yang dilakukan pada siklus I pertemuan II, yaitu 

sebelum melakukan kegiatan pembelajaran guru akan mengulas kegiatan 

yang dilakukan pada siklus I pertemuan I dan memotivasi siswa untuk lebih 

memperhatikan penjelasan guru, kerjasama didalam kelompok diskusi 

panel, kekompakan siswa saat mempresentasikan hasil diskusi panel dan 

siswa diharapkan lebih berani bertanya kepada guru. 

 

B. Siklus I Pertemuan ke 2 

Pada pertemuan kedua, pada saat masuk kelas siswa dalam keadaan 

tenang dan sudah siap untuk mengerjakan soal evaluasi. Adapun hasil 

evaluasi (tes) dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Tabel 12 

Daftar Nilai Tes Siswa Kelas  

7B Pada Siklus I Pertemuan Ke II 

 

 

 

Berdasarkan tabel 8 masih ada 12 siswa yang belum mencapai KKM 

≥ 75, siswa yang sudah tuntas 28 siswa. 

Berdasarkan kategori dengan interval nilai tertentu disusun distribusi 

frekuensi dari hasil belajarsiswa kelas 7 B SMP Karangdowo pada siklus I 

yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

No. Nama Siswa Nilai Tes 

(Postes) 

Keterangan  

1. AG 85 Tuntas  

2. AFH 80 Tuntas  

3. ADR 70 Belum Tuntas 

4. ARU 85 Tuntas 

5. ADY 75 Tuntas 

6. ABP 80 Tuntas  

7. BP 75 Tuntas 

8. BNH 70 Belum Tuntas  

9. DP 70 Belum Tuntas 

10. DAN 70 Belum Tuntas  

11. GPS 70 Belum Tuntas  

12. HR 80 Tuntas  

13. ISMA 90 Tuntas  

14. KWS 80 Tuntas  

15. LDP 85 Tuntas  

16. MSR 85 Tuntas  

17. MBM 70 Belum Tuntas 

18. NDK 70 Belum Tuntas  

19. NPY 90 Tuntas  

20. NDIS 80 Tuntas 

21. PDA 70 Belum Tuntas 

22. PNA 70 BelumTuntas 

23. RFS 85 Tuntas 

24. RK 80 Tuntas 

25. RDNC 80 Tuntas  

26. SF 70 Belum Tuntas  

27. SSM 90 Tuntas  

28. SDS 70 Belum Tuntas 

29. TL 80 Tuntas 

30. YINP 70 Belum Tuntas  

Jumlah  2325  

Rata-rata 77,5  
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           Tabel 13 

Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas 7B SMP Negeri I 

Karangdowo Pada Siklus I 

No. Kategori  Interval 

Nilai 

Jumlah siswa Persentase Keterangan 

1. Sangat Baik 85-90 8 26,5% Tuntas  

2. Baik  79-84 8 26,5% Tuntas  

3. Cukup 75-78 2 6,5% Tuntas  

4. Kurang  70-74 12 40% Belum 

Tuntas 

Jumlah  3 100%  

Nilai Rata-rata 77,5   

Nilai Tertinggi 90 (3 siswa)   

Nilai Terendah  70 (12 siswa)   

 

Dilihat dari tabel di atas nampak bahwa pembelajaran yang 

dilakukan masih ada beberapa siswa yang belum mencapai KKM ≥ 75. 

Diketahui siswa yang mendapat nilai 85-90 sebayak 8 siswa dengan 

persentase 26,5%, siswa yang mendapat nilai antara 79-84 sebanyak 8 

siswa dengan persentase 26,5%, siswa yang mendapat nilai75-78 sebanyak 

2 siswa dengan persentase 6,5%, siswa yang mendapat nilai 70-74 

sebanyak 12 siswa dengan persentase 40%,  

Dari tabel tersebut maka dapat pula dijelaskan dalam bentuk 

diagram yaitu sebagai berikut :  
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Berdasarkan data hasil belajar siswa dapat diketahui bahwa siswa 

yang sudah mencapai KKM ≥ 75 ada 18 orang (60%), apabila 

dibandingkan dengan hasil belajar pada pra siklus yang hanya 13 orang 

(43,5%) sudah mencapai KKM maka ada peningkatan sebesar 9,5%. 

Sedangkan tidak mencapai nilai KKM ≥ 75 pada siklus I ada 11 orang 

(37%) dan pra siklus yang tidak mencapai KKM ≥ 75 ada 17 orang 

(56,5%). 

Refleksi Siklus I Pertemuan II 

Dalam mengerjakan soal evaluasi hasil belajar siswa sudah 

meningkat walaupun masih ada beberapa siswa yang masih dibawah KKM 

≥ 75.  Untuk mencapai KKM ≥ 75 maka diadakan tindak lanjut ke siklus 

II. 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

85-90 79-84 75-78 70-74

8 8 2 12

Gambar 2 Diagram Distribusi Frekuensi Hasil 

Belajar Siswa Pada Siklus I
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4.3.2 Siklus II 

A. Silkus II Pertemuan I 

Tindakan perbaikan pada siklus II dilaksanakan pada hari Kamis  

tanggal 26 September 2013 (pertemuan ke I), dan hari Kamis tanggal 3 

Oktober 2013 (pertemuan ke II). Hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil 

refleksi siklus I. Dalam siklus II pelaksanaan pembelajaran selain 

difokuskan dengan penggunaan metode diskusi panel, juga untuk 

memperbaiki kekurangan pada siklus I sebagai upaya untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Karangdowo, Kecamatan 

karangdowo, Kabupaten Klaten. 

Pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus II dengan materi pokok 

“Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama”, standart kompetensi : 

Mendeskripsikan makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama 

adapun kompetensi dasar : Mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi 

pertama. persiapan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus II adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Perencanaan 

Pada pertemuan ke I pada siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus 

I. sebelum pelaksaan guru terlebih dahulu merencanakan segala sesuatu 

yang akan digunakan pada pertemuan ke I. Pada silkus II obsever dan guru 

PKn mempersiapkan sebagai berikut : 

1. Menyiapkan Rencana Pembelajaran (RPP) dengan materi pokok : 

Suasana kebatinan konstitusi pertama (RPP terlampir). 

2. Menyiapkan materi yang akan disajikan pada siklus II pertemuan ke 1 

3. Menyiapkan lembar observasi  

4. Mebagi siswa kedalam 5 kelompok beranggotakan 5 sampai 6 siswa, 

setiap kelompok diberi lembar tugas (kerja). 

5. Guru memberi evaluasi (Tes) kepada siswa. 

b. Pelaksanaan 
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Pada saat pembelajaran berlangsung menggunakan metode diskusi 

panel sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

disusun, adapun langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut : 

1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 

Apersepsi  

a. Guru memberikan salam 

b. Guru mengabsensi daftar hadir siswa 

c. Guru memberikan pertanyaan tentang penerapan norma-norma, 

kebiasaan, adat-istiadat, dan peraturan 

d. Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

Eksplorasi  

a. Guru memberikan kesemapatan kepada siswa untuk membuka 

buku paket hal 31-45 

b. Guru menjelaskan materi tentang makna proklamasi kemerdekaan 

c. Guru menjelaskan metode diskusi panel dan tugas para pelaku 

dalam diskusi panel misalnya : 

1. Tugas peserta  

2. Tugas penulis 

3. Tugas penyaji / panelis 

4. Tugas moderator 

5. Tugas dari penyanggah 

Elaborasi  

a. Guru memilih sebuah masalah yang akan menarik perhatian 

peserta. Presentasikan isu tersebut sehingga peserta akan 

terstimulasi untuk mendiskusikan pandangan mereka. Identifikasi 

lima pertanyaan untuk diskusi panel.  

b. Memilih empat hingga enam orang sebagai kelompok diskusi 

panel. Mintalah mereka untuk duduk di depan ruang kelas 

membentuk setengah lingkaran. 

c. Meminta peserta lainnya untuk mengambil tempat pada tiga sisi 

kelompok diskusi panel dengan susunan tapal kuda. 
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d. Memulai dengan pertanyaan pembuka. Arahkan diskusi panel 

dengan kelompok inti sementara para pengamat mencatat sebagai 

persiapan untuk mereka diskusi mereka sendiri.  

e. Hasil didiskusikan dengan kelompok yang lain. 

Konfirmasi  

a. Guru menanyakan hal-hal yang belum diketahui (dipahami) oleh       

siswa. 

b. Guru bersama siswa membuat kesimpulan bersama-sama. 

Kegiatan Penutup 

a. Guru menghimbau kepada siswa agar belajar materi selanjutnya. 

b. Salam penutup. 

Dari tahap-tahap pembelajaran diatas dapat disesuaikan dengan 

metode diskusi panel karena dapat menghasilkan 4 (empat) bentuk 

belajar yang penting yaitu: menanfer jawaban antar individu (kelompok), 

bertukar pikiran (pendapat), mengalami dan kerja sama.  

Pada awal pembelajaran, guru terlebih dahulu memberikan salam, 

mengabsensi dan memotivasi siswa serta menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada siswa. Sebelum membahas materi selanjutnya guru 

mengawali dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Hal ini 

dilakukan agar siswa berani menjawab bertanyaan dari guru dan 

diharapkan siswa juga berani mengemukakan pendapatnya serta 

menanggapi pendapat siswa yang lain. Kemudian guru menjelaskan 

tentang metode diskusi panel beserta langkah-langkahnya.  

Guru menjelaskan materi pelajaran yang menjadi materi pokok atau 

pembahasan yaitu makna proklamasi kemerdekaan. Setelah guru 

menjelaskan materi, guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok. Setiap 

kelompok beranggotakan 5-6 orang siswa. Pembagian kelompok dengan 

menghitung nomor 1,2,3,4,5,dan 6. Siswa yang mendapatkan no1 

berkumpul dengan nomor 1, siswa yang mendapat nomor 2 berkumpul 

dengan nomor 2 dan seterusya. Masing-masing kelompok menentukan 

peserta, penulis, penyaji/panelis, moderator dan penyanggah. Guru 

memberikan soal diskusi panel: 
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a) Kelompok 2 tentang peristiwa rengasdengklok 

b) Kelompok 4 tentang peristiwa perumusan naskah proklamasi 

c) Kelompok 3 tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia 

d) Kelompok 5 tentang suasasana sidang PPKI tanggal 18-8-1945 

e) Kelompok 1 tentang hasil-hasil sidang PPKI tanggal 18-8-1945.   

Pada saat mengerjakan soal diskusi panel siswa sudah siap dan masih 

ada beberapa siswa yang masih ijin ke kamar kecil, semua anggota 

kelompok serius mengerjakan diskusi panel dan saling bertukar pendapat. 

c. Observasi 

Pada saat pembelajaran sedang berlangsung observer mengamati 

proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang sudah 

disediakan. Observer mengamati apa saja yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran tersebut, baik dari guru maupun siswa. Hasil pengamatan 

diisikan dalam lembar pengamatan atau lembar observasi. Hasil 

observasi siswa dalam mengerjakan tugas diskusi panel, kelompok 1 

sampai kelompok 5 anggota kelompok memahami tanggung jawab dalam 

melaksanakan diskusi panel.  

Kelompok 1 anggota kelompok yang mau memperhatikan penjelasan 

dari ketua kelompok hanya 5 orang, sedangkan yang 1 orang melamun. 

Kelompok 2 anggota kelompok yang mau memperhatikan penjelasan 

dari ketua kelompok hanya 5 orang, sedangkan 1 orang ijin ke kamar 

kecil. Kelompok 3 anggota kelompok yang mau memperhatikan 

penjelasan dari ketua kelompok hanya 6 orang, mereka dalam 

mengerjakan soal sudah baik saling bertukar pendapat dan saling 

bertukar pikiran. Kelompok 4 anggota kelompok yang mau 

memperhatikan penjelasan dari ketua kelompok hanya 5 orang, 1 orang 

asik menggambar sendiri. Kelompok 5 hanya 5 orang yang mau 

memperhatikan penjelasan dari ketua kelompok, 1 orang melamun. 

Kerjasama di dalam kelompok diskusi panel, kelompok 1 semua aggota 

kelompok ikut bekerjasama dalam menyelesaikan soal diskusi mereka 
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salaing bertukar pendapat. Kelompok 2 hanya 5 orang, sedangkan yang 1 

orang ijin ke kamar kecil. Kelompok 3 semua aggota kelompok ikut 

bekerjasama dalam menyelesaikan soal diskusi mereka salaing bertukar 

pendapat. Kelompok 4 hanya 5 orang, 1 orang hanya diam diri tidak mau 

ikut mengerjakan. Kelompok 5 hanya 5 orang, sedangkan 1 orang asik 

main pena. 

Kelompok 1 kekompakan siswa saat mengerjakan soal diskusi panel 

semua aggota kelompok ikut bekerjasama dalam menyelesaikan soal 

diskusi mereka salaing bertukar pendapat. Kelompok 2 kekompakan 

siswa saat mengerjakan tugas diskusi panel hanya 5 orang, sedangkan 

yang 1 orang ijin ke kamar kecil. Kelompok 3 kekompakan siswa saat 

mengerjakan soal diskusi panel sudah baik dalam mengerjakan soal 

diskusi panel. Kelompok 4 kekompakan siswa saat mengerjakan tugas 

diskusi panel hanya 5 orang, 1 orang hanya diam diri tidak mau ikut 

mengerjakan. Kelompok 5 kekompakan siswa saat mengerjakan tugas 

diskusi panel hanya 5 orang, 1 orang hanya berdiam diri tidak mau ikut 

mengerjakan soal diskusi panel.  

Antusias siswa dalam mengerjakan soal dengan menggunakan metode 

diskusi panel,  kelompok 1 semua anggoata kelompok antusiasnya sudah 

bagus ada peningkatan, Kelompok 2 hanya 5 orang, cukup antusiasnya 

dalam mengerjakan soal diskusi panel. Kelompok 3 semua anggoata 

kelompok antusiasnya sudah bagus ada peningkatan. Kelompok 4 hanya 

5 orang, cukup antusiasnya dalam mengerjakan soal diskusi panel. 

Kelompok 5 hanya  5 orang, cukup antusiasnya dalam mengerjakan soal 

diskusi panel. Kemampuan kelompok dalam mengerjakan diskusi panel, 

kelompok 1 kemampuan dalam mengerjakan soal diskusi panel sangat 

baik. Kelompok 2 kemampuan berfikir dan kerjasama dalam 

mengerjakan soal diskusi panel cukup baik. Kelompok 3 kemampuan 

dalam mengerjakan soal diskusi panel cukup baik.  

Kelompok 4 kemampuan berfikir dan kerjasama dalam mengerjakan 

soal diskusi panel cukup baik. Kelompok 5 kemampuan berfikir dan 
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kerjasama dalam mengerjakan soal diskusi panel cukup baik. 

Kemampuan kelompok dalam menyusun laporan diskusi panel, 

Kelompok 1 dalam menyusun laporan diskusi panel sangat baik karena 

tersusun dengan rapi. Kelompok 2 dalam menyeusun laporan cukup baik. 

Kelompok 3 dalam menyusun laporan diskusi panel sangat baik karena 

tersusun dengan rapi. Kelompok 4 dalam menyusun laporan diskusi 

panel sangat baik karena tersusun dengan rapi. Kelompok 5 dalam 

menyeusun laporan cukup baik. Kegembiraan siswa saat siswa berdiskusi 

panel, Kelompok 1 semua anggota sangat gembira mengerjakan soal 

diskusi panel. Kelompok 2 cukup gembira mengerjakan soal diskusi 

panel. Kelompok 3 semua anggota sangat gembira mengerjakan soal 

diskusi panel. Kelompok 4 cukup gembira mengerjakan soal diskusi 

panel. Kelompok 5 cukup gembira mengerjakan soal diskusi panel. 

Adapun hasil observasi terhadap proses pembelajaran pada siklus II 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 14 

Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Kelas VII B SMP Negeri 1 

Karangdowo Kabupaten Klaten Pada Saat Proses 

Pembelajaran Siklus II Pertemuan Ke 1 

No. Aspek Yang Di Nilai Kel.

1 

Kel.

2 

Kel.

3 

Kel.

4 

Kel.

5 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

1. Anggota kelompok 

memahami tanggung jawab 

dalam  melaksanakan 

diskusi panel 

6 6 6 6 6 30 100% 

2. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru  

5 5 5 5 5 25 83,5% 

3. Kerja sama di dalam 

kelompok diskusi panel 

6 5 6 5 5 27 90% 

4. Kekompakan siswa saat 

mengerjakan soal diskusi 

panel 

6 5 6 5 5 27 90% 

5. Antusias siswa dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran menggunakan 

metode diskusi panel 

6 5 6 5 5 27 90% 

6. Kemampuan kelompok 

dalam menyusun laporan 

diskusi panel. 

6 5 6 5 5 27 90% 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa rata-rata aktivitas siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran pada siklus II para siswa sudah aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata aktivitas siswa 

pada proses pembelajaran pada siklus II sudah mencapai 89,75 %. Pada siklus II ini 

sudah nampak keaktivan siswa untuk menjawab pertanyaan guru dan memberikan 

pendapatnya terhadap materi yang diajarkan. Hal itu ditunjukkan dari 30 siswa 

kelas VII B SMP Negeri 1 Karangdowo Kabupaten Klaten. 

Tabel 15 

Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Guru Pada Saat Proses 

Pembelajaran Siklus II Pertemuan Ke 1 

   Sumber : Moh.Uzer Usmans 

Panduan penilaian : 

Kriteria 

Penilaian 

Skor Keterangan 

Sangat 

Baik 

4  Kegiatan dilakukan sangat sesuai dengan RPP  

Baik 3 Kegiatan sesuai dengan RPP tetapi dalam menjelaskan 

7. Keberanian siswa  bertanya 

kepada guru tentang materi  

5 5 4 5 5 24 80% 

8. Kegembiraan siswa saat 

berdiskusi panel. 

6 5 6 5 5 27 90% 

Rata-rata prosentase aktivitas siswa 89,75% 

No. Aspek yang diamati selama KMB Penilaian 

1. Guru membuka pelajaran dengan memberikan salam,  

Memberitahukan siswa tentang pendekatan pembelajaran yang 

digunakan. 

3 

2. Guru memotivasi siswa untuk belajar, memberikan apersepsi 

kepada siswa sebelum memasuki materi pembelajaran,  mengajak 

siswa untuk aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar, dan  

membagi siswa kedalam kelompok diskusi panel 

3 

3. Menyampaikan tujuan /indikator yang harus dicapai dalam proses 

pembelajaran 

3 

4. Penjelasan materi secara runtun sesuai dengan RPP 4 

5. Kemampuan guru untuk menggunakan metode diskusi panel 3 

  6. Guru memberikan kesimpulan secara umum 2 

Rata-rata aktivitas guru                                                                                       3 
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materi tidak runtut 

Cukup 2 Kegiatan dilakukan kurang sesuai dengan RPP dan 

pengelolaan waktu  pembelajaran kurang efektif dan 

efisien 

Kurang 1 Kegiatan tidak sesuai sama sekali dengan RPP 

Sumber : Moh.Uzer Usman 

d. Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus II 

pertemuan ke I, kemudian guru bersama observer melakukan refleksi 

terhadap proses kegiatan pembelajaran. Refleksi ini dilakukan untuk 

mengetahui perkembangan aktivitas siswa dan sebagai bahan perbaikan 

pada siklus II pertemuan ke II. Hasil refleksi siklus II pertemuan ke I 

adalah sebagai berikut : 

Masih ada 4 siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru dan 

6 siswa yang tidak aktif menjawab pertanyaan guru. 

Guru akan melakukan tindakan perbaikan pada siklus II pertemuan 

ke II adalah sebagai berikut :  

1. Anggota kelompok memahami tanggung jawab dalam diskusi panel 

2. Anggota kelompok mmemperhatikan penjelasan dari ketua kelompok 

3. Kerja sama didalam kelompok diskusi panel 

4. Kekompakan siswa saat mengerjakan soal diskusi panel 

5. Antusias siswa dalam mengerjakan soal dengan metode diskusi panel 

6. Kemampuan kelompok dalam mengerjakan soal diskusi panel 

7. Kemampuan kelompok dalam menyusun laporan diskusi panel. 

8. Kegembiraan siswa saat berdiskusi panel. 
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B. Siklus II Pertemuan Ke II 

         Pada pertemuan ke dua merupakan tindak lanjut pertemuan 

pertama, diharapakan hasil belajar siswa dapat mencapai nilai KKM. 

Guru masuk kedalam kelas para siswa dalam keadaan tenang dan siap 

untuk mengerjakan soal evaluasi.  

Tabel 16 

Daftar Nilai Postes Siswa Kelas 7B Pada Siklus II 

Pertemuan ke II 

No. Nama 

Siswa 

Nilai Tes 

(Postes) 

Keterangan  

1. AG 80 Tuntas  

2. AFH 80 Tuntas  

3. ADR 75 Tuntas 

4. ARU 90 Tuntas 

5. ADY 75 Tuntas 

6. ABP 80 Tuntas  

7. BP 85 Tuntas 

8. BNH 85 Tuntas  

9. DP 80 Tuntas 

10. DAN 75 Tuntas  

11. GPS 75 Tuntas  

12. HR 80 Tuntas  

13. ISMA 90 Tuntas  

14. KWS 80 Tuntas  

15. LDP 85 Tuntas  

16. MSR 80 Tuntas  

17. MBM 80 Tuntas 

18. NDK 80 Tuntas  

19. NPY 90 Tuntas  

20. NDIS 80 Tuntas 

21. PDA 75 Tuntas 

22. PNA 80 Tuntas 

23. RFS 85 Tuntas 

24. RK 80 Tuntas 

25. RDNC 70 BelumTuntas  

26. SF 80 Tuntas  

27. SSM 90 Tuntas  

28. SDS 70 BelumTuntas 

29. TL 85 Tuntas 

30. YINP 75 Tuntas  

Jumlah  2400  

Rata-rata 80  
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Berdasarkan dari tabel di atas dapat disusun frekuensi nilai 

hasil belajar siswa kelas 7 B SMP Karangdowo pada siklus I sebagai 

berikut : 

                    Tabel 17 

Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Sisww Kelas VII B 

SMP Negeri I Karangdowo Pada Siklus II 

No. Kategori  Interval 

Nilai 

Jumlah siswa Persen-

tase 

Keterangan 

1. Sangat Baik 85-90 9 30% Tuntas  

2. Baik  79-84 13 43,5% Tuntas  

3. Cukup 75-78 6 20% Tuntas  

4. Kurang  70-74 2 6,5% Belum 

Tuntas 

Jumlah  30 100%  

Nilai Rata-rata 80   

Nilai Tertinggi 90 (3 siswa) 10%  

Nilai Terendah  72,5 (2 siswa)  6,5 %  

Dilihat dari tabel di atas nampak bahwa pembelajaran yang 

dilakukan belum tuntas atau belum mencapai KKM ≥ 75 yang sudah 

ditentukan. Diketahui siswa yang mendapat nilai 85-90 sebanyak 9 

siswa dengan persentase 30%, siswa yang mendapat nilai 79-84 

sebanyak 13 siswa dengan persentase 43,5%, siswa yang mendapat 

nilai 75-78 sebanyak 6 siswa dengan persentase 20,%, siswa yang 

mendapat nilai 70-74 sebanyak 2 siswa dengan persentase 6,5%.   

Dari tabel tersebut maka dapat pula dijelaskan dalam bentuk 

diagram yaitu sebagai berikut :   
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Berdasarkan data hasil belajar siswa dapat diketahui bahwa siswa 

yang sudah menapai KKM ≥75 dalam belajar sebanyak 28 siswa 

dengan persentase 93,5%, sedangkan siswa yang belum menapai 

KKM sebanyak  2 siswa dengan persentase 6,5 % 

Refleksi siklus II pertemuan ke II 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran siklus II hasil 

belajar siswa dapat meningkat. Peningkatan hasil belajar siswa dapat 

dilihat dari nilai tes siswa. Hasil refleksi diambil dari hasil observasi 

yang dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan hasil refleksi di atas dapat dilihat dari perbandingan 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada pra siklus, siklus I, dan siklus II 

dapat dilihat dalam tabel berikut : 
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Gambar 3 Diagram Disteribusi Frekuensi Hasil 

Belajar Siswa Pada Siklus II
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                         Tabel 18 

Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VII B SMP N 1 

Karangdowo Kabupaten Klaten Pada Pra Siklus, Siklus I, Dan 

Siklus II 

No. Nama Siswa Prasiklus Siklus I Siklus II 

1. AG 90 85 80 

2. AFH 85 80 80 

3. ADR 70 70 75 

4. ARU 75 85 90 

5. ADY 80 75 75 

6. ABP 65 80 80 

7. BP 70 75 85 

8. BNH 85 70 85 

9. DP 60 70 80 

10 DAN 75 70 75 

11. GPS 65 70 75 

12. HR 65 80 80 

13. ISMA 90 90 90 

14. KWS 60 80 80 

15. LDP 75 85 85 

16. MSR 65 85 80 

17. MBM 70 70 80 

18. NDK 65 70 80 

19. NPY 90 90 90 

20. NDIS 60 80 80 

21. PDA 70 70 75 

22. PNA 60 70 80 

23. RFS 85 85 85 

24. RK 85 80 80 

25. RDNC 65 80 70 

26. SF 65 70 80 

27. SSM 80 90 90 

28. SDS 75 70 70 

29. TL 65 80 85 

   30. YINP 70 70 75 
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                             Tabel 19 

Rekapitulasi Hasil Belajar PKn Antara Pra Siklus, Siklus I Dan Siklus II 

Pada Siswa Kelas 7B SMP N1 Karangdowo Kabupaten Klaten 

No. Ketuntasan 

Belajar 

Nilai  

 

Pra siklus Siklus I Siklus II 

Jum-

lah 

% Jum-

lah 

% Jum-

lah 

% 

1. Tuntas ≥75 13 43,5 19 63,5 28 93,5 

2. Belum Tuntas ≤75 17 56,5 11 36,5 2 6,5% 

Jumlah  30 100 30 100 30 100 

Nilai rata-rata  72,5  75  80  

Nilai tertinggi  90 (3 

siswa) 

10 90 (3 

siswa) 

10 90 (3 

siswa) 

10% 

Nilai terendah  60 (12 

siswa) 

40% 70 (12 

siswa) 

40% 70 (2 

siswa) 

6,5% 

Nilai KKM 75 

 

Dilihat tabel 19 tersebut dapat diketahui ada peningkatan hasil 

belajar pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang 

tadinya hasil belajar siswa rendah dan masih banyak siswa yang 

belum tuntas mencapai KKM ≥75. Hal ini ditunjukkan pada pra 

siklus, siswa yang sudah mencapai KKM ≥75 ada 13 siswa dengan 

persentase 43,5% dari 30 siswa dan siswa yang belum tuntas 17 siswa 

dengan persentase 56,5% dari 30 siswa kelas VII B, siklus I siswa 

yang tuntas atau yang sudah mencapai KKM ≥75 ada 19 siswa dengan 

presentase 60% dan siswa yang belum mencapai KKM ≥ 75ada 11 

siswa dengan presentase 40% dari 30 siswa kelas VII B,sedangkan 

siklus II siswa yang mencapai KKM ≥75 ada 28 siswa dengan 

presentase 93,5% dan siswa yang belum mencapai KKM ≥75 ada 2 

siswa dengan presentase 6,5% dari 30 siswa kelas VII B. 

Dari tabel tersebut maka dapat pula dijelaskan dalam bentuk 

diagram yaitu sebagai berikut :   
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Gambar  4 Diagram Rekapitulasi Hasil Belajar PKn Antara Pra 

Siklus, Siklus I Dan Siklus II Pada Siswa Kelas 7B SMP N1 

Karangdowo Kabupaten Klaten 

 

 

4.4 Pembahasan Per Siklus 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan metode diskusi panel 

dalam pembelajaran PKn, yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pra siklus 

Pada saat pembelajaran berlangsung guru menggunakan metode 

ceramah sehingga para siswa menjadi pasif, ramai sendiri, dan siswa 

merasa jenuh. Mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Siswa yang 

sudah mencapai nilai KKM ≥75 sebanyak 13 siswa dengan presentase 

43,5% dan siswa yang belum mencapai nilai KKM ≥75 sebanyak 17 siswa 

dengan presentase 56,5%. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa  kelas 

VII B SMP Negeri 1 Karangdowo diadakan penelitian tindakan kelas 

dengan menggunakan metode diskusi panel. 
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2. Siklus I  

Pada pelaksanaan pembelajaran PKn dengan materi makna 

proklamasi kemerdekaan menggunakan metode diskusi panel. Pada saat 

guru menerangkan siswa aktif  walaupun ada beberapa siswa yang masih 

ramai sendiri. Setelah diadakan post tes hasil belajar siswa meningkat, 

siswa yang mencapai nilai KKM ≥75 sebanyak 19 siswa dengan 

persentase 63,5% dan siswa yang belum mencapai KKM ≥75 sebanyak 11 

siswa dengan persentase 36,5%. Dibandingkan dengan pra siklus ada 

peningkatan hasil belajar siswa yang ditunjukkan oleh siswa yang tuntas 

pada pra siklus 43,5% meningkat pada siklus I  menjadi 63,5%. Hasil 

belajar siswa yang meningkat tersebut dipengaruhi oleh siswa yang aktif 

pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan metode 

diskusi panel. Siswa berani bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. 

Namun masih ada beberapa siswa yang ramai sendiri dan tidak mau 

memperhatikan saat guru menjelaskan, sehingga mempengaruhi hasil 

belajar siswa tersebut belum mencapai 90% sesuai dengan indikator 

keberhasilan penelitian. Oleh karena itu dilanjutkan tindakan  perbaikan 

pada pada siklus II.   

3. Siklus II 

Pada saat pelaksanaan pembelajaran PKn pada siklus II ini masih 

menggunakan metode diskusi panel pada materi suasana kebatinan 

konstitusi pertama,dengan perbaikan berdasarkan hasil observasi dan 

refleksi dari siklus I. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dilakukan post 

tes (tes), hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan yakni siswa yang 

sudah mencapai KKM ≥75 sebanyak 28 siswa dengan persentase 93,5% 

dan siswa yang belum mencapai KKM ≥ 75 sebanyak 2 siswa dengan 

persentase 6,5%. Jika dibandingkan dengan siklus I hasil belajar siswa ada 

peningkatan lagi yaitu dari  63,5% ke 93,5%. Hasil belajar siswa 

meningkat karena siswa aktif dalam pembelajaran, siswa berani 

menyampaikan pendapat, menyanggah pendapat, dan berani mengambil 

keputusan. Selain itu guru juga memberikan hadiah untuk kelompok yang 
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mendapatkan nilai tertinggi agar setiap anggota kelompok lebih 

bersemangat lagi dalam mengerjakan soal diskusi panel dan mereka 

berlomba lomba mendapatkan juara (mendapatkan hadiah). 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa metode diskusi panel dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan 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 siklus kedua, hasil belajar meningkat dibandingkan siklus I yaitu  

yang dapat mencapai KKM ≥ 64 sebanyak 24 siswa (80%), dan ada 6 

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

Disamping itu penelitian ini juga sesuai dengan penelitian dari 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 

penelitian menunjukkan : 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 beranggotakan 3 orang lebih baik atau cenderung meningkat 

dibandingkan dengan kelompok beranggotakan 5/6 orang. 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 
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meningkatkan aspek yang kompleks, sehingga dalam grafik ada 

kecenderungan (trend) naik dibandingkan kelompok beranggotakan 5 

orang dan 6 orang. 

Di dalam penelitian ini penerapan metode diskusi panel dengan 

anggota 6 orang, hasil belajar aspek kognitif meningkat pada aspek 

pengetahuan dan pemahaman meningkat. 

 


