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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana penting pengembangan ilmu dan pondasi 

pokok dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Karena itu 

pengembangan untuk peningkatan kualitas pendidikan sangat diperlukan. Dalam 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 

menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak untuk mengembangkan potensi anak agar memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki 

kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan 

sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang  bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga 

negara kesatuan republik indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, 

dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan 

negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita serta tujuan 

nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945 (Bakry, 2009:10-

11). Adapun tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana 

diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 dan No.23 Tahun 

2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk kesatuan 

pendidikan menengah SMA-MA-SMK-MAK adalah menciptakan manusia yang 

mampu: 
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1. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 
kewarganegaraan. 

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara 
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 
anti korupsi. 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 
berdasarkan karakter-karakter masyarakat indonesia agar dapat hidup 
bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi (Badan Standar Nasional Pendidikan:110). 
 

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 
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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. 

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. 
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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 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 
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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 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, 
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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 
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siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 10 Andong Kabupaten 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 
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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 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 
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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 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 
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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.  

Penggunaan media Audio dan metode diskusi tipe Buzz merupakan 

pendekatan pembelajaran aktif yang melibatkan peran aktif dan partisipasi siswa 

dalam proses kegiatan pembelajaran. Melalui penggunaan media dan metode 

tersebut, siswa tidak hanya sebagai objek pembelajaran yang hanya mendengar 

dan menghafal apa yang disampaikan guru, tetapi siswa dituntut untuk lebih teliti 

dan konsentrasi selain itu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang 

dimilikinya dengan melakukan berbagai aktivitas pembelajaran seperti 

menganalisis, membandingkan, mencatat hal-hal penting dalam materi serta 
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bekerjasama dalam berkelompok, sehingga peran siswa tidak hanya sebagai 

subjek pembelajaran, tetapi juga sebagai objek pembelajaran, sedangkan guru 

berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan evaluator. 

Melalui penelitian tindakan kelas ini diharapkan tercapai peningkatan 

keaktifan siswa yang signifikan melalui penggunaan media Audio dan metode 

diskusi tipe Buzz. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di 

atas, maka dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tindakan kelas 

tentang  “Penggunaan Media Audio dan Metode Diskusi Tipe Buzz Group untuk 

Meningkatkan Keaktifan Belajar PKn Materi Proklamasi Kemerdekaan dan 

Konstitusi Pertama Pada Siswa Kelas VII A SMP Muhammadiyah 10 Andong 

Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan ini 

adalah sebagai berikut: “Apakah dengan Penggunaan Media Audio dan Metode 

Diskusi Tipe Buzz Group dapat Meningkatkan Keaktifan Belajar PKn Materi 

Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama Pada Siswa Kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 10 Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

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: 
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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. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru tentang Penggunaan Media Audio dan Metode 

Diskusi Tipe Buzz Group. 

b. Sebagai masukan untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis 

mengenai penggunaan Media Audio dan Metode Diskusi Tipe Buzz Group. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa: 

1) Untuk mengembangkan ide dan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

terutama pada materi pelajaran PKn. 

2) Untuk menumbuh kembangkan daya tarik dan perhatian siswa dalam 

proses pembelajaran PKn. 

3) Untuk mempermudah siswa dalam menerima dan memahami materi 

pelajaran PKn. 
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4) Untuk menumbuh kembangkan keberanian siswa dalam mengungkapkan 

ide atau pendapat dalam pembelajaran PKn. 

b. Manfaat bagi Guru: 

1) Menerapkan dan mengembangkan keterampilan guru dalam pemilihan 

strategi pembelajaran yang bervariasi. 

2) Mengembangkan keterampilan guru dalam mengajar agar siswa dapat 

berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

3) Merumuskan dan mengembangkan materi pelajaran sesuai kurikulum 

yang berlaku dengan pencapaian indikator yang diharapkan. 

c. Manfaat bagi Sekolah: 

1) Untuk meningkatkan keprofesionalan guru di sekolah. 

2) Untuk mengembangkan kinerja guru di sekolah. 

3) Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sehingga memiliki 

daya saing yang lebih tinggi dari pada sekolah yang lain.  


