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ABSTRAK 
 

Penelitian ini memiliki tujuan khusus yaitu untuk meningkatkan keaktifan 
belajar PKn materi Poklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama pada siswa 
Kelas VII A SMP Muhammadiyah 10 Andong Kabupaten Boyolali tahun 
pelajaran 2011/2012 melalui penggunaan media Audio dan metode diskusi tipe 
Buzz Group. Kurangnya keaktifan siswa disebabkan oleh penggunaan metode 
pembelajaran yang digunakan guru masih konvensional yaitu metode ceramah 
dan tanya jawab. Solusi dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan penggunaan 
media Audio dan metode diskusi tipe Buzz Group. Subjek penelitian yang 
menerima tindakan penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII A yang 
berjumlah 24 siswa. Prosedur penelitian ini secara garis besar melalui empat 
tahapan antara lain, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan 
refleksi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara 
dan metode observasi. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu, 
sumber data yang berupa informasi dari guru PKn dan siswa Kelas VII A, dan 
triangulasi teknik pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara.  

Hasil penelitian ini diperoleh perincian sebagai berikut, pada kondisi awal 
sebelum tindakan, yang aktif 6 siswa (25%) dan yang pasif 18 siswa (75%) dari 
24 siswa, kemudian setelah penelitian tindakan pada siklus I, yang aktif 12 siswa 
(50%) dan yang pasif 12 siswa (50%) dari 24 siswa. Pada tindakan siklus II, yang 
aktif 18 siswa (75%) dan yang pasif 6 siswa (25%) dari 24 siswa yang hadir. 
Berdasarkan hasil tersebut, maka melalui penggunaan media Audio dan metode 
diskusi tipe Buzz Group terbukti dapat meningkatkan keaktifan belajar PKn materi 
Poklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama pada siswa Kelas VII A SMP 
Muhammadiyah 10 Andong Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2011/2012. 
 
Kata Kunci: Media Audio, Diskusi Tipe Buzz Group, Keaktifan Belajar Siswa, 

Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama 
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1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

Dari salah satu tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

dapat dilihat, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan pola berfikir secara 

kritis, rasional, dan kreatif untuk mewujudkan misi dan tujuan mata 

pelajaran PKn tersebut.  

Pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dengan 

berbagai cara, misalnya memberikan anggaran pendidikan untuk 

mengembangkan sarana dan prasarana sekolah, guru minimal harus 

berijazah S-1, penyempurnaan  kurikulum dan sebagainya. Selain usaha 

tersebut salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan 

adalah dengan menggunakan pembelajaran aktif dimana siswa melakukan 

sebagian besar kegiatan proses belajar mengajar. Wujud nyata seorang 

pelajar dalam meneruskan perjuangan pahlawan adalah belajar sungguh-

sungguh dan dapat mengamalkan dalam kehidupannya.  

 Namun sekarang ini sering muncul permasalahan ketika upaya 

peningkatan kualitas tersebut dilakukan, salah satunya karena kurang 

adanya keseimbangan antara pendidikan dengan potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik. Permasalahan yang dihadapi guru dalam proses 

pembelajaran di kelas salah satunya adalah kurangnya keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa merupakan sebuah bentuk 

interaksi antara peserta didik dengan pendidik dalam pembelajaran di 

kelas. Keaktifan dalam proses pembelajaran mempunyai peranan penting 

dalam rangka untuk memahami dan menguasai suatu materi pelajaran 

tertentu. Permasalahan tersebut dapat dibuktikan pada kondisi awal 

sebelum tindakan, yang aktif 6 siswa (25%) dan yang pasif 18 siswa 

(75%) dari 24 siswa, kemudian setelah penelitian tindakan pada siklus I, 

yang aktif 12 siswa (50%) dan yang pasif 12 siswa (50%) dari 24 siswa. 

Pada tindakan siklus II, yang aktif 18 siswa (75%) dan yang pasif 6 siswa 

(25%) dari 24 siswa yang hadir. 



 

2 
 

Berdasarkan fakta dilapangan, dalam dunia pendidikan di Indonesia 

kegiatan belajar mengajar cenderung monoton dan tidak menarik sebagai 

akibatnya, beberapa mata pelajaran khususnya mata pelajaran PKn selalu 

diremehkan oleh siswa. Kenyataan ini didasarkan atas adanya hubungan 

korelatif yang positif dengan tingkat kelulusan siswa dalam ujian nasional 

(UN) yaitu siswa mengikuti paket C sebanyak 68 siswa (Anonim, 2003). 

Berikut ini beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa 

mahasiswa mengenai pembelajaran konvensional dengan hanya 

menggunakan metode ceramah. Salah satunya hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi (2010:2) di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta pada 

siswa kelas VII, mengemukakan bahwa pada saat proses pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan guru hanya menggunakan metode ceramah 

yang diselingi tanya jawab dan diskusi, sehingga membuat siswa menjadi 

bosan dan pasif karena aktifitas siswa hanya duduk, mendengarkan, 

menyimak, dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Sementara itu, 

menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyawati (2011:2) di SMK 

Muhammadiyah Delanggu pada siswa kelas X Perawat Kesehatan, 

mengemukakan bahwa guru dalam menyampaikan materi lebih sering 

menggunakan pembelajaran konvensional dengan ceramah, sehingga 

kegiatan belajar mengajar tersebut kurang efektif untuk menunjang 

keaktifan siswa. Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa pembelajaran konvensional yang hanya menggunakan 

metode pembelajaran yang monoton seperti metode ceramah, akan 

menyebabkan siswa menjadi pasif dan cenderung membuat siswa merasa 

bosan, dikarenakan guru hanya menyampaikan materi pelajaran tanpa 

memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

Mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan 

pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio kultural, 

bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang 

cerdas, terampil dan berkarakter. Mata pelajaran PKn diberikan pada 
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semua jenjang pendidikan yakni mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah 

menengah pertama (SMP) atau sederajatnya sampai dengan sekolah 

menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK). Berkaitan 

dengan  hal tersebut, mata pelajaran PKn disamping memiliki kelebihan 

yakni sebagai mata pelajaran yang menfokuskan pada pembentukan watak 

dan karakter siswa, mata pelajaran PKn juga memiliki beberapa 

kelemahan.  

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, menyatakan bahwa 

kelemahan pembelajaran PKn selama ini terletak pada proses 

pembelajarannya yang belum melibatkan siswa sebagai seorang pemikir 

yang diharapkan dapat membentuk suatu konsep sendiri berkaitan dengan 

materi yang dibahas. Pembelajaran PKn masih kurang memberikan 

aktivitas pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir 

kritis. Metode pembelajaran yang cenderung monoton seperti ceramah dan 

tanya jawab menyebabkan kurangnya aktivitas berpikir kritis siswa pada 

pembelajaran PKn di sekolah tingkat SMP maupun SMA. Dalam kegiatan 

belajar mengajar guru hanya menggunakan metode konvensional seperti 

menjelaskan materi secara abstrak, hafalan materi dan ceramah. Mereka 

tidak menyadari apa yang dilakukan tersebut bisa memendam atau 

menghilangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Mereka juga 

belum menyadari sepenuhnya bahwa dengan menggunakan metode 

konvensional tersebut hanya ranah kognitif yang dikembangkan 

sedangkan ranah yang lain (afektif dan psikomotorik) kurang 

dikembangkan (Mursell dan Nasution, 1995). Dalam penelitian yang 

dilaksanakan terhadap proses pembelajaran di kelas, memperlihatkan 

bahwa peranan guru lebih mendominasi berlangsungnya proses 

pembelajaran. Aktivitas yang dilakukan siswa hanya sekedar mengamati 

dan mencatat materi yang diberikan oleh guru, bahkan terdapat beberapa 

siswa yang terlihat jenuh ataupun merasa bosan dengan proses 

pembelajaran tersebut. Kadang-kadang di dalam proses pembelajaran guru 

kaku dengan mempergunakan satu atau dua metode saja, dan 
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menterjemahkan metode itu secara sempit dengan metode yang pernah di 

baca sebelumnya, metode intruksional merupakan cara untuk 

menyampaikan, menyajikan, memberi latihan, dan memberi pelajaran 

kepada siswa, dengan demikian metode dapat dikembangkan dari 

pengalaman, seorang guru yang berpengalaman dapat menyungguh materi 

kepada siswa,dan siswa mudah menyerapkan materi yang disampaikan 

oleh guru secara sempurna (Yamin, 2005:58). 

Untuk lebih menghidupkan suasana pembelajaran terkadang guru 

mengajukan pertanyaan kepada siswa, tetapi pertanyaan tersebut pada 

dasarnya hanya untuk melatih kemampuan siswa dalam hal menghafal 

materi yang telah disampaikan guru. Guru terkadang terlalu fokus pada 

materi PKn yang terdapat dalam buku teks tanpa mengkaitkan dengan 

kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara, padahal PKn adalah sebagai salah satu program pengajaran 

yang membina dan menyiapkan peserta didik agar mampu hidup secara 

fungsional sebagai masyarakat maupun warga negara yang baik. Metode 

intruksional merupakan cara untuk menyampaikan, menyajikan, memberi 

latihan, dan memberi pelajaran kepada siswa, dengan demikian metode 

dapat dikembangkan dari pengalaman, seorang guru yang berpengalaman 

dapat menyungguh materi kepada siswa,dan siswa mudah menyerapkan 

materi yang disampaikan oleh guru secara sempurna (Yamin, 2005:58). 

Untuk mengembang-kan potensi siswa peran guru seharusnya 

membelajarkan siswa untuk dapat berpikir secara analitis agar nantinya 

siswa dapat berperan aktif, kreatif dan tanggap akan berbagai 

permasalahan yang ada serta dapat mencari solusi yang tepat berdasarkan 

pengetahuan yang siswa peroleh dari materi pembelajaran yang 

dipelajarinya 

(http://repository.upi.edu/operator/upload/spkn045140chapter1.pdf). 

Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu. Nur Hayati selaku guru 

PKn pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 10 Andong Kabupaten 
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Boyolali tahun ajaran 2011/2012, diperoleh hasil bahwa pada saat proses 

pembelajaran PKn berlangsung beberapa masalah yang didapat yakni, 

salah satu diantaranya adalah guru masih sering menggunakan metode 

ceramah dalam menyampaikan materi pelajaran, sehingga berakibat pada 

rendahnya keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran PKn. 

Keaktifan tersebut meliputi keaktifan dalam memperhatikan penjelasan 

guru, keaktifan bertanya, keaktifan berpendapat dan keaktifan menjawab 

pertanyaan. Sekolah yang rata-rata siswanya merupakan pindahan dari 

sekolah negeri memiliki kemampuan kognitif yang standar. Tidak heran 

jika pada saat proses pembelajaran PKn siswanya malas memperhatikan 

pelajaran guru di depan dan cuek terhadap pembelajaran. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan masih banyak siswa yang mendapat nilai dibawah 65 

yaitu rata-rata nilai kelas 52,57 dengan 6 siswa atau 2,48% dengan nilai 

65-75 dengan kategori nilai cukup baik dan siswa yang mendapat nilai 

kurang dari 65 dengan kategori kurang sebanyak 18 siswa atau 75% 

sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah nilai siswa minimal 75. Jumlah 

siswa kelas VII A SMP Muhamadiyah 10 Andong Boyolali dalam satu 

kelas adalah 24 siswa. 

Upaya mengatasi permasalahan tersebut guru telah mencoba 

berbagai metode. Metode yang telah dilaksanakan guru selama ini 

diantaranya adalah metode tanya jawab dan ceramah. Disini siswa hanya 

mendengarkan penjelasan guru saja, bahkan sebagian siswa ada yang 

ngobrol sendiri dan mondar-mandir ke kamar mandi tanpa ada rasa 

sungkan terhadap guru yang mengajar. Dari permasalahan yang terjadi 

dalam pembelajaran PKn tersebut maka perlu dilakukan alternatif lain 

yang diharapkan mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran PKn. 

Berkaitan dengan keaktifan siswa, menurut hasil penelitian Miatun 

(2010) menunjukkan bahwa, “Diduga dengan menerapkan strategi 

pembelajaran aktif yakni melalui penerapan setrategi pembelajaran card 

sort Bervariasi dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 
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pembelajaran PKn Materi Budaya Politik di Indonesia pada siswa kelas XI 

TKR 2 SMK Muhammadiyah Delanggu Klaten Tahun 2010”, Terbukti 

dan diterima kebenarannya. Sebelum dilaksanakan dengan strategi Card 

Sort, siswa yang aktif sebanyak 13 siswa (30,95%). Setelah menggunakan 

strategi Card Sort pada siklus I, siswa yang aktif bertanya, berpendapat 

dan menjawab pertanyaan sebanyak 16 siswa (44,44%), pada siklus II, 

siswa yang aktif meningkat menjadi 26 siswa (72,22%), dan siklus III, 

siswa yang aktif menjadi 33 siswa (82,50%). Hasil penelitian ini telah 

memenuhi indikator pencapaian. 

Selanjutnya hasil penelitian Dewi (2011) menunjukkan bahwa, 

strategi pembelajaran Crossword Puzzle dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran PKn materi ”Makna Proklamasi 

Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama” pada siswa kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 8 Surakarta tahun ajaran 2010. Sebelum menggunakan 

strategi pembelajaran Crossword Puzzle keaktifan peserta didik sebanyak 

3 siswa (15%), setelah menggunakan strategi pembelajaran Crossword 

Puzzle pada siklus I keaktifan peserta didik menjadi 7 siswa (35%), pada 

siklus II keaktifan peserta didik meningkat menjadi 14 siswa (70%), pada 

siklus III keaktifan peserta didik meningkat menjadi 17 siswa (85%). Hasil 

penelitian tersebut telah melampaui indikator kinerja. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada siswa kelas VII A di 

SMP Muhammadiyah 10 Andong Kabupaten Boyolali mengenai 

rendahnya keaktifan dalam pembelajaran PKn, peneliti menawarkan solusi 

untuk mengatasi masalah tersebut, yakni dengan penggunaan media Audio 

dan metode diskusi tipe Buzz Group untuk meningkatkan keaktifan siswa. 

Media Audio merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keaktifan melalui pemberian informasi mengenai materi 

pembelajaran dengan menggunakan tape recorder atau pengeras suara. 

Media Audio ini diterapkan untuk merangsang pola pikir siswa yang 

dituntut untuk melatih konsentrasi siswa dalam memahami materi. Melalui 

media Audio ini diharapkan siswa dapat lebih aktif dalam proses 
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pembelajaran. Sementara itu, metode diskusi tipe Buzz Group merupakan 

metode yang digunakan guru untuk melatih kerjasama atau kerja 

kelompok yaitu dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil 

yang terdiri dari 3-6 orang dan mendiskudiksn suatu topik atau 

memecahkan suatu masalah. Setiap kelompok menunjuk salah satu teman 

utuk dijadikan sebagai juru bicara untuk melaporkan hasil diskusi dari 

setiap kelompok. Melalui strategi ini siswa diharapkan dapat berperan 

aktif dalam proses pembelajaran sekaligus menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan (Zaini dkk, 2008: 44-68). 

Penggunaan media Audio dan metode diskusi tipe Buzz. Diawali 

dengan penggunaan media Audio terlebih dahulu, agar peserta didik atau 

siswa bisa konsentrasi mendengarkan materi yang telah disiapkan dalam 

tape recorder atau pengeras suara, kemudian dilanjutkan dengan meotde 

diskusi tipe Buzz Group yang berupa kerja kelompok yaitu dengan 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-6 

orang dan mendiskusikan suatu topik atau memecahkan suatu masalah. 

Setiap kelompok menunjuk salah satu teman utuk dijadikan sebagai juru 

bicara untuk melaporkan hasil diskusi dari setiap kelompok (Roestiyah, 

1985:9). 

Media Audio merupakan media pembelajaran dengan menggunakan 

perangkat suara yang dapat menggugah siswa untuk mencapai kunci 

belajar dengan mendengarkan tape recorder, sedangkan metode diskusi 

tipe Buzz Group merupakan metode pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif yang cukup menyenangkan dengan bekerjasama 

atau kelompok. Dengan penggunaan media Audio dan metode diskusi tipe 

Buzz diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran PKn, sehingga siswa dapat berperan aktif sekaligus dapat 

memahami materi dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan.  
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b. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas dapat 

dirumuskan tujuan penelitian ini. Perumusan tujuan lebih dirinci menjadi 

tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut: 

1) Tujuan Umum 

a) Untuk meningkatkan pemahaman siswa materi pelajaran PKn. 

b) Untuk meningkatkan pencapaian KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

mata pelajaran PKn. 

c) Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran 

PKn.  

 

 

2) Tujuan Khusus 

 Untuk meningkatkan keaktifan belajar PKn materi Proklamasi 

Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama melalui Penggunaan Media Audio 

dan Metode Diskusi Tipe Buzz Group pada Siswa Kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 10 Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

 

2. Landasan Teori/Tinjauan Pustaka 

Teori merupakan perangkat prinsip-prinsip yang terorganisasi 

mengenai peristiwa-peristiwa tertentu dalam lingkungan (Suprijono, 2009:15), 

karenanya kajian teori sangat berguna untuk menjawab permasalahan secara 

teoritis, menemukan akar masalah, mengoperasikan penelitian, merumuskan 

jawaban sementara terhadap masalah dan menemukan metode yang paling 

tepat untuk menjawab dan memecahkan masalah. Kajian teori dapat berupa 

kutipan, definisi masalah penelitian dan temuan penelitian sebelumnya yang 

mengungkapkan teori, temuan, dan penelitian lain yang relevan dan 

mendukung pilihan tindakan untuk memecahkan masalah penelitian (Mulyasa, 

2009:65). 
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Permasalahan rendahnya keaktifan siswa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang masih 

konvensional, yaitu metode ceramah yang sering digunakan guru dalam proses 

pembelajaran di kelas, sehingga cenderung membuat siswa pasif dan tidak 

dapat terlibat aktif. Selain itu, seringkali siswa hanya dijadikan objek pasif 

yang hanya mendengarkan dan menghafal apa yang disampaikan guru, tanpa 

melibatkan siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 

Untuk itu, penelitian ini berupaya memberikan solusi dengan 

penggunaan pembelajaran aktif melalui penggunaan media audio dan metode 

diskusi tipe Buzz Group untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran PKn. Oleh karena itu, dibutuhkan penelaahan yang cukup 

mendalam mengenai kajian tersebut. Sebelum mengkaji lebih dalam mengenai 

strategi pembelajaran tersebut, terlebih dahulu mengkaji tentang pendidikan 

dan pembelajaran, belajar dan pembelajaran, strategi pembelajaran, media 

pembelajaran, penggunaan media audio dan metode diskusi tipe Buzz Group 

untuk meningkatkan keatifan dalam pembelajaran PKn. Berikut ini dipaparkan 

lebih mendalam mengenai kajian yang telah disebutkan di atas yaitu antara 

lain. 

 

3. Metode Penelitian 

Kegiatan ini dilakukan dengan  penggunaan media audio dan metode 

diskusi tipe Buzz Group dengan langkah-langkah sebagai berikut:     

a. Guru mempersiapkan instrumen penelitian berupa lembar pengamatan dan 

alat penunjang instrumen meliputi daftar nama siswa kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 10 Andong  Tahun Pelajaran 2011/2012, silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), bahan ajar materi buku paket PKn 

maupun pengeras suara (tape recorder) yang berisi materi-materi yang 

akan di ajarkan. 

b. Guru menggunakan pengeras suara, siswa disuruh mendengarkan materi 

yang telah disiapkan oleh guru, siswa mencermati kalimat-kalimat penting 

yang dibacakan dalam sumber suara. 
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c. Guru memberikan pertanyaan atau permasalahan pada siswa (kelompok).  

d. Siswa membentuk kelompok-kelompok kecil, memilih ketua kelompok, 

sekre-taris, dan pelapor. 

e. Para siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan guru 

berkeliling dari kelompok satu ke kelompok untuk memantau jalannya 

diskusi dan memfasilitasi siswa jika mengalami kesulitan, selain itu untuk 

menjaga ketertiban, serta memberikan dorongan dan bantuan agar setiap 

anggota kelompok berpartisipasi aktif, selanjutnya setiap kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya kemudian ditanggapi oleh kelompok 

lain.  

f. Guru memberikan motivasi dan pujian terhadap siswa 

g. Guru memberi ulasan atau penjelasan terhadap hasil presentasi tersebut. 

h. Siswa mencatat hasil diskusi selanjutnya mengumpulkan laporan diskusi 

dari setiap kelompok.  

i. Pada akhir proses pembelajaran peneliti melakukan klarifikasi dan memberi 

kesimpulan tentang materi yang dibahas tadi. 

 

4. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diperoleh perincian sebagai berikut, pada kondisi 

awal sebelum tindakan, yang aktif 6 siswa (25%) dan yang pasif 18 siswa 

(75%) dari 24 siswa, kemudian setelah penelitian tindakan pada siklus I, yang 

aktif 12 siswa (50%) dan yang pasif 12 siswa (50%) dari 24 siswa. Pada 

tindakan siklus II, yang aktif 18 siswa (75%) dan yang pasif 6 siswa (25%) 

dari 24 siswa yang hadir. Berdasarkan hasil tersebut, maka melalui 

penggunaan media Audio dan metode diskusi tipe Buzz Group terbukti dapat 

meningkatkan keaktifan belajar PKn materi Poklamasi Kemerdekaan dan 

Konstitusi Pertama pada siswa Kelas VII A SMP Muhammadiyah 10 Andong 

Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2011/2012. 
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5. Simpulan Dan Saran 

a. Simpulan 

Dari rangkaian putaran penelitian tindakan kelas yang telah 

dilakukan terlihat adanya perubahan yang merupakan hasil penelitian 

dalam  rangka usaha meningkatkan keaktifan belajar PKn pada materi 

Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama. Bertitik tolak dari 

tindakan yang telah dilaksanakan pada penelitian ini, maka dapat 

memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Penggunaan media Audio dan metode diskusi tipe Buzz Group telah 

mampu meningkatkan keaktifan belajar PKn pada materi Proklamasi 

Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama hingga sebanyak 18 (75%) siswa 

dari 24 siswa. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari tahapan 

penelitian tindakan yang meliputi, perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, observasi tindakan dan refleksi tindakan/evaluasi tindakan. 

2) Keaktifan siswa sebelum adanya penelitian tindakan kelas melalui 

penggunaan media Audio dan metode diskusi tipe Buzz Group, siswa 

yang aktif hanya sebanyak 6 siswa (25%) dari keseluruhan siswa yang 

berjumlah 24 siswa yang hadir. Selanjutnya setelah menggunakan 

media Audio dan metode diskusi tipe Buzz Group hasil tindakan siklus I 

meningkat sebanyak 12 siswa (50%) dari 24 siswa yang hadir, 

kemudian pada hasil tindakan siklus kedua jumlah siswa yang aktif 

meningkat cukup baik sebanyak 18 siswa (75%) dari 24 siswa yang 

hadir. 

b. Saran 

Berdasarkan pengalaman dalam penggunaan media Audio dan 

metode diskusi tipe Buzz Groupmaka disarankan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Terhadap Kepala Sekolah 

a. Kepala sekolah harus menjadi pemimpin perbaikan pembelajaran 

dengan melibatkan para guru. 
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b. Kepala sekolah dapat melakukan pemantauan proses pembelajaran 

di kelas. Hal ini dapat digunakan untuk mengetahui situasi 

pembelajaran kelas dan masalah-masalah yang muncul dari masing-

masing kelas dan berusaha mengatasi permasalahan tersebut 

tentunya bekerjasama dengan para guru. 

c. Kepala sekolah hendaknya menerima dan mendengarkan segala 

masukan dari guru yang berkaitan dengan masalah pembelajaran. 

d. Kepala sekolah dapat melakukan peningkatan mutu pembelajaran 

dengan melibatkan guru, sehingga mutu sekolah akan meningkat 

pula. 

2. Terhadap Guru Kelas 

a. Guru dapat mengembangkan pembelajaran aktif di kelas. 

b. Guru hendaknya mampu mengkondisikan kelas dan siswanya 

dengan baik. 

c. Guru hendaknya tidak mengajar secara monoton saja. 

d. Kerja kolaboratif dalam penelitian tindakan kelas dapat dipakai 

menjadi wahana pembelajaran PKn. Melalui kerja kolaboratif guru 

kelas akan memiliki gambaran pembelajaran PKn yang efektif, 

karena penelitian tindakan kelas berdasarkan permasalahan yang 

konkrit sehingga gurulah yang paling bisa melakukannya. 

e. Guru kelas perlu mengadakan pemantauan perilaku siswa selama 

proses pembelajaran. Hal ini akan membantu guru untuk memahami 

setiap permasalahan yang muncul dan dapat dipakai dalam upaya 

peningkatan kemampuan bertanya dan berpendapat siswa pada 

materi Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama. 

f. Guru harus selalu memperbaiki kualitas pembelajaran, sehingga apa 

yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

g. Guru hendaknya menjalin hubungan baik dengan siswa ataupun 

sesama guru agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

optimal dan terjadi keharmonisan antar anggota sekolah. 
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3. Terhadap Siswa 

a. Setiap siswa hendaknya dapat menjalin hubungan yang baik dengan 

guru maupun bekerjasama dengan teman-temannya agar proses 

belajar mengajar terasa nyaman dan menyenangkan. 

b. Siswa hendaknya lebih aktif dalan mengikuti pembelajaran materi 

Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama. 

c.  Siswa hendaknya memperhatikan dan mendengarkan ketika guru 

menjelaskan materi pelajaran. 

d. Siswa hendaknya tidak mebuat gaduh di dalam kelas, tetap menjaga 

kondisi kelas agar tetap tenang selama proses pembelajaran. 

e. Siswa hendaknya lebih aktif dalam mengutarakan ide dan 

gagasannya pada saat pelajaran. 

f. Siswa hendaknya tidak malu dan lebih percaya diri untuk tampil di 

depan kelas. 

g. Siswa hendaknya tidak meremehkan suatu pelajaran. 

h. Siswa hendaknya selalu belajar secara rutin dan berkesinambungan 

walaupun pertemuan selanjutnya tidak ada ujian. 

4. Terhadap Peneliti Berikutnya. 

Penelitian sejenis hendaknya dilakukan tetapi dalam cakupan 

materi tertentu, menggunakan strategi pembelajaran tertentu dan harus 

memperhatikan waktu yang tersedia. Oleh karena itu diperlukan 

sebuah strategi pembelajaran dari guru yang lebih inovatif, Sehingga 

hasil pembelajaran akan lebih optimal dan mampu memberikan 

masukan kepada dunia pendidikan Indonesia secara umum, sehingga 

dunia pendidikan Indonesia akan berkembang dan maju sehingga 

tujuan dan cita-cita pendidikan nasional Indonesia dapat tercapai. 

 

6. Daftar Pustaka 
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