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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk

mengembangkan segala potensi yang sudah ada dalam diri manusia. Begitu

pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia untuk menghadapi

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diperlukan suatu pendidikan

yang berkualitas. Mengajar bukan semata persoalan menceritakan bahan

pelajaran, mengajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri,

penjelasan dan pemeragaman semata tidak akan membuahkan hasil belajar yang

positif1. Oleh karena itu yang bisa membuahkan hasil belajar yang positif

hanyalah kegiatan belajar aktif yang melibatkan siswa secara fisik dan mental.

Mengajar dimanifestasikan dalam berbagai tindakan yang dilakukan sesuai

dengan yang dilaksanakan guru pada tingkat dan prinsip yang profesional tertentu.

Mengajar juga akan meliputi deskripsi tindakan-tindakan yang ditunjukkan guru

sebagai gambaran dari komitmen guru terhadap filsafat pendidikan tertentu.

Sebagian guru mengajar hingga batas akhir pelajaran, semester atau

bidang studi, mereka mungkin beranggapan bahwa pada saat-saat akhir mereka

dapat menjelaskan lebih banyak informasi dan menyelesaikan topik dan materi

yang masih ada dalam agenda mereka.

1 Melyin L. Silberman, Aktive Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nuansa
2004), h2
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Mengajar hingga batas akhir pelajaran, semester ataupun bidang studi

yang dilakukan secara dipaksakan seringkali berakhir pada terjadinya pengajaran

yang tidak tertata, ada yang terlewatkan, ada yang belum jelas bahkan tujuan dari

pembelajaran tersebut tidak akan tercapai.

Jadi, proses pembelajaran bisa dikatakan berhasil bila dalam proses

tersebut menggunakan metode. Karena metode merupakan komponen terpenting

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seorang guru dituntut agar cermat dalam

memilih dan menetapkan metode yang tepat dalam proses pembelajaran agar hasil

belajar tercapai secara optimal2.

Dalam dunia pendidikan terdapat banyak sekali metode pembelajaran

seperti metode ceramah, drill, kuis tim, debat aktif dan lain sebagainya. Salah

satunya adalah metode diskusi panel yang bertujuan juga untuk mengembangkan

kemampuan dan kreatifitas siswa3

Pada dasarnya penggunaan metode yang tepat dalam proses pembelajaran

akan membuat tujuan pembelajaran tersebut mudah dicapai. Dan didalam

pembelajaran tersebut memiliki metode yang bermacam-macam, diantara sekian

banyaknya metode pembelajaran selalu ada kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Adapun metode diskusi panel memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Merangsang pengunjung (peserta diskusi) untuk turut memikirkan

masalah

2 Syiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h 9
3 Nana Sudjana,Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algenso,

2009) h 76
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2. Mengemukakan pandangan yang berbeda

3. Mendorong untuk menganalisa

4. Mendapatkan hasil4

Senada itu para ahli pendidikan menguraikan bahwa kegunaan diskusi
panel yang dilakukan dengan benar akan mendapatkan hasil antara lain:

1. Untuk menyampaikan dan membantu siswa menyadari adanya
pandangan yang berbeda

2. Mendorong berfikir logis
3. Melibatkan siswa dalam belajar menurut kemampuannya dengan

menumbuhkan tanggung jawab untuk belajar dengan kesempatan
untuk menentukan pendiriannya, mengembangkan argumentasi,
mempertahankan pandangan-pandangan dengan kemungkinan
dikritik oleh anggota kelompoknya5

Melihat dari metode diskusi panel yang diaplikasikan dengan membentuk

kelompok kecil yang terdiri dari 3-6 orang, dengan bangku yang disusun semi

melingkar dipimpin seorang moderator diharapkan meningkatkan semangat siswa

dalam belajar dan terangsang untuk lebihterlibat aktif dalam proses pembelajaran

sehingga tujuan pembelajaran tersebut mudah tercapai.

Karena metode diskusi panel itu merupakan suatu kondisi yang

mengharuskan siswa bisa mengutarakan apa yang ada dalam benaknya, dan disisi

lain metode diskusi panel itu adalah variasi metode diskusi.

Jadi dapat dipahami guru yang menggunakan metode diskusi panel itu

adalah guru yang mengajar dengan bervariasi membuat siswa bersemangat dan

mengaktifkan peserta didik untuk tetap berminat dan memusatkan perhatian pada

topik yang didiskusikan

4 Buchari Alma,Guru Profesional, (Bandung:Alfa Beta, 2008) h 66-67
5 Abdul Aziz Wahab,Metode dan Model-Model Mengajar, (Bandung: Alfa Beta, 2008) h

101
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Berdasarkan konsep diatas tentang kegunaan dan keunggulan metode

diskusi panel yang telah penulis kemukakan dapat dimengerti bahwa diskusi panel

merupakan salah satu metode yang efektif dalam pembelajaran guna untuk

menambah perhatian siswa dalam belajar. Karena diskusi panel itu memiliki

tujuan yaitu merangsang dan mendorong siswa untuk memikirkan, menganalisa

dan memecahkan masalah yang bertujuan untuk mempermudah tercapainya suatu

tujuan pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran di atas.

Artinya dengan penggunaan metode diskusi panel yang tepat dan sesuai

dengan prosedur akan mampu menarik perhatian siswa dalam mengikuti proses

diskusi panel tersebut. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Syaiful Bahri

Djamarah, tugas guru sekarang adalah bagaimana menciptakaninteraksi edukatif

yang dapat mendorong rasa ingin tahu, ingin mencoba, bersikap mandiri, ingin

maju, tumbuh dan berkembang pada akhirnya menopang keberhasilan pengajaran

yang gemilang6

Namun kenyataannya, melalui studi pendahuluan yang penulis lakukan di

SMP Negeri 1 Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir,

penulis masih melihat kejanggalan-kejanggalan dalam proses diskusi panel yang

dilakukan guru Di atas, demikian terlihat dari beberapa fenomena-fenomena

sebagai berikut :

1. Masih adanya siswa yang berbicara diluar topik yang didiskusikan

2. Masih adanya siswa yang permisi lebih dari tiga kali diwaktu diskusi panel

dilaksanakan

6Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) h:64
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3. Masih adanya siswa yang melamun ketika diskusi panel berlangsung

4. Masih adanya siswa tidak mau bertanya ketika diskusi panel dilaksanakan

5. Masih adanya siswa tidak mampu menyimpulkan hasil diskusinya.

Berdasarkan gejala-gejala di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut

dalam karya ilmiah yang diberi judul “ Penerapan Metode Diskusi Panel pada

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam diSMPN 1 Tanah Putih Kecamatan

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai istilah yang ada dalam

penelitian ini maka perlu adanya suatu penegasan yakni sebagai berikut:

1. Penerapan adalah proses atau cara menerapkan sesuatu.

Dalam hal ini adalah cara menerapkan metode Diskusi Paneldalam

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

2. Metode adalah cara, taktik yang dilakukan untuk mendapat sesuatu7

3. Sedangkan metode diskusi panel adalah metode yang diaplikasikan

dengan cara membentuk suatu kelompok kecil yang mendiskusikan

suatu topik tertentu8.

Dari beberapa kutipan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan

metode diskusi panel adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan

cara berkelompok kecil untuk mendiskusikan sesuatu.

7 Abudin Nata,metodologi Studi Islam,(Jakarta: Grapindo Persada,2003) h 143
8Buchari, Loc. Cit
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah

diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah Penerapan Metode Diskusi Panel pada Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam diSMPN 1 Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

dikelas VII1?

b. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi guru dalam Penerapan

Metode Diskusi Panel pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

diSMPN 1 Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

c. Bagaimana hasil belajar siswadi SMPN 1 Tanah Putih Kabupaten Rokan

Hilir di kelas VII1setelah diterapkan metode diskusi panel?

d. Bagaimanakah pelaksanaan metode diskusi panel pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

di kelas VII1?

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini

seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis

memfokuskan kajian ini pada permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimanakah Penerapan Metode Diskusi Panel pada Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam diSMPN 1 Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

dikelas VII1?
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b. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Guru Pendidikan Agama

Islam pada Penerapan Metode Diskusi Panel diSMPN 1 Tanah Putih

Kabupaten Rokan Hilir?

3. Rumusan Masalah

a. Bagaimanakah penerapan metode diskusi panel oleh guru Pendidikan

Agama Islam diSMPN 1 Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten

Rokan Hilir dikelas VII1?

c. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Guru Pendidikan Agama

Islam dalam Penerapan Metode Diskusi Panel diSMPN 1 Tanah Putih

Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode diskusi

panel pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam diKelas VII1 SMPN 1

Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan

metode diskusi panel pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

diSMPN 1 Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut :
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a. Bagi guru, supaya penelitian ini bisa memberikan masukan yang

bermanfaat untuk bisa diterapkan dalam melaksanakan proses belajar

mengajar khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

b. Bagi sekolah, diharapkan hasil penelitian ini, memberikan sumbangan

yang baik pada sekolah itu yakni sebagai masukan dan untuk

perbaikan kearah yang lebih baik.

c. Bagi orang tua, penelitian ini sangat bermanfaat bagi orang tua, karena

orang tua dapat memahami tugas berat seorang guru serta mengetahui

lebih jauh permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak-

anaknya yang bermasalah di sekolah.

d. Bagi peneliti, sebagai syarat dalam penyelesaian perkuliahan pada

Program Srata Satu (S1) Jurusan Di atas, Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan UIN Suska Riau dan sekaligus untuk memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan Islam (S.Pdi).


