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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

Untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, maka

penulis menggunakan teori-teori pendidikan yang ada hubungannya dengan

masalah yang dibahas.

a. Metode Diskusi Panel

Diskusi panel adalah bentuk umum yang dilakukan oleh sekelompok orang

(yang disebut panelis) yang membahas suatu topik yang menjadi perhatian umum

dan dilaksanakan dihadapan khalayak, penonton (lewat tayangan televisi), atau

pendengar (lewat siaran radio).Dalam diskusi panel, khalayak diberi kesempatan

untuk bertanya atau memberikan pendapat. Pelaksanaan diskusi panel dipandu

oleh seorang moderator.dan.dapat.dibantu.oleh.notulis.

Dari sebuah diskusi panel anda akan memperoleh informasi yang dapat

memperkaya pengetahuan kita tentang suatu masalah atau topik dari beberapa titik

pandang yang berbeda. Pokok-pokok pembicaraan merupakan bagian penting

yang dapat diuraikan dalam suatu pembicaraan. Bagian penting itu

bisa.berupa.gagasan.atau.pokok.permasalahan.

Pelaksanaan diskusi panel dimulai dengan pembahasan masalah oleh

panelis (anggota kelompok diskusi panel).Pada panelis menyampaikan

gagasannya secara bergiliran. Mereka mendiskusikan masalah yang diajukan

hingga menghasilkan kesimpulan. Ketua diskusi yang memandu jalannya diskusi
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merangkum hasil diskusi, kemudian mempersilahkan peserta dan pendengar untuk

memberikan komentar.

Menurut Mulyasa diskusi dapat diartikan sebagai percakapan responsif yang

dijalin oleh pertanyaan-pertanyaan problematis yang diarahkan untuk memperoleh

pemecahan masalah.1

Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah menyatakan bahwa diskusi adalah

memberi alternatif jawaban untuk memecahkan berbagai persoalan kehidupan.

Dengan catatan persoalan yang akan dipecahkan harus dikuasai secara mendalam.

Diskusi terasa kaku bila persoalan yang akan didiskusikan tidak dikuasai. Dalam

diskusi guru menyuruh anak didik memilih jawaban yang tepat dari banyak

kemungkinan alternatif jawaban.2

Sementara itu JJ.Hasibuan, mengemukakan pendapat bahwa diskusi adalah

suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam

interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan bertukar

berbagaiinformasi atau pengalaman mengambil keputusan atau memecahkan

suatu masalah.

Hal senada dikemukakan oleh Abu Ahmadi metode diskusi ini digunakan

dengan memanfaatkan interaksi antar individu dalam kelompok untuk

memperbaiki kesulitan belajar siswa.3

1Mulyasa,Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan, (Bandung : Rosda, 2007), h 116

2 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta :
Rineka Cipta, 2000), h 198

3Abu Ahmadi, Strategi Belajar Mengajar,(Bandung : Pustaka Setia, 2005), h 182
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Menurut Roestiyah menyatakan bahwa teknik diskusi adalah salah satu teknik

belajar mengajar yang dilakukan oleh seorangguru disekolah. Didalam diskusi

proses interaksi anatar dua atau lebih individu yang terlibat, saling bertukar

pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat terjadi juga semuanya aktif

tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja.4

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat

disimpulkan bahwa metode diskusi panel adalah suatu teknik pembelajaran yang

melibatkan seluruh siswa ikut berperan aktif. Siswa dibagi menjadi beberapa

kelompok kerja yang akan memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh

guru. Melalui diskusi ini diharapkan siswa mampu saling bertukar pengalaman,

informasi antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain teknik diskusi

mampu meningkatkan kerjasama antar siswa melalui tukar pendapat dan

informasi, sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran.

Diskusi yang dilaksanakan tersebut guru sangat mengharapkan agar setiap

individu peserta diskusi dapat aktif dalam memberikan  pendapat atau ide dalam

mencari jawaban atas persoalan yang dihadapi. Dan dengan adanya diskusi

diharapkan dapat meningkatkan cakrawala berpikir siswa terhadap materi yang

didiskusikan.Sebagai dasar Metode Diskusi dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat

Al-Baqarah ayat 233 yaitu:






4Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar,(Jakarta : Rineka Cipta,2001) h 5
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Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,

Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi

Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani

melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)

dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas

keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa

yang kamu kerjakan(QS. Al-Baqarah : 233)

Dalam ayat lain dikemukakan tentang musyawarah/diskusi yaitu dalam surat Ali-

Imran Ayat 159 yaitu:










Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka,
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mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam

urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

bertawakkal kepada-Nya.

[246] Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti

urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya(QS. Ali-‘Imran : 159).

a. Langkah- langkah penggunaan metode diskusi

Adapun langkah-langkah penggunaan metode diskusi yang baik adalah

sebagai berikut:

1. Guru mengemukakan masalahyang akan didiskusikan dan memberikan

pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya.

2. Dengan pimpinan guru, para siswa membentuk kelompok diskusi,

memilih pimpinan diskusi (ketua, sekretaris, pelopor dan sebagainya).

3. Para siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing sedangkan

guru berkeliling dari kelompok satu kekelompok lain menjaga ketertiban

serta memberikan dorongan dan bantuan sepenuhnya agar setiap anggota

kelompok berpartisipasi aktif dan agar diskusi berjalan dengan baik.

4. Tiap kelompok diskusi mempresentasikan hasil diskusi.

5. Siswa mencatat hasil diskusi tersebut, dan guru mengumpulkan laporan

hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok, sesudah mencatatnya untuk kelas.5

b. Kebaikan dan Kelemahan Metode Diskusi panel

Adapun kebaikan dari metode diskusi panel adalah :

5Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, h 99
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1. Siswa belajar lebih aktif.

2. Mengemukakan pandangan yang berbeda-beda.

3. Mendorong ke analisis yang lebih lanjut.

4. Setiap siswa mempunyai pendapat yang berbeda-beda dan saling bertukar

pendapat.

Sedangkan kelemahannya adalah sebagai berikut :

1. Mudah tersesat bila moderator tidak terampil.

2. Memungkinkan peserta berbicara terlalu banyak.

3. Tidak memberi kesempatan kepada peserta untuk berbicara.

4. Cendrung menjadi serial pidato pendek.

5. Membutuhkan persiapan yang cukup matang.6

c. Cara-cara Mengatasi Kelemahan Metode Diskusi panel

Cara mengatasi kelemahan metode diskusi panel adalah sebagai berikut :

1. Bila moderator tidak terampil dalam menangani diskusi panel maka

pembahasan yang akan dibahas tidak sesuai dengan topik yang akan

didiskusikan.

2. Membatasi waktu untuk peserta diskusi agar pembahasan tidak meluas,

dan peserta tidak terlalu banyak bicara yang tidak sesuai dengan topik

permasalahan yang akan didiskusikan.

3. Dalam berdiskusi hendaknya penyaji diskusi membacakan hasil

diskusinya secara singkat, padat dan jelas agar peserta yang

6Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta : Ciputat Pers,
2002), h 148-149
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mendengarkan dapat menyimpulkan hasil diskusi yang telah penyaji

bacakan dan tidak monoton seperti membacakan pidato atau ceramah

4. Apabila peserta belum siap untuk menyajikan hasil diskusi hendaknya

mempunyai persiapan yang lebih matang, karena akan menyebab kan

diskusi tidak berjalan dengan semestinya.

Dalam penggunaan metode diskusi ini guru harus dapat memberikan

bantuan berupa penyajian masalah yang akan didiskusiakn, memberi

bimbingan dan pengarahan sebelum atau selama berlangsungnya diskusi.

Untuk itu pelaksanaannya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Topik yang akan dibahas hendaknya merupakan permasalahan

yang banyak mengandung alternatif-alternatif pemecahan.

b. Topik yang dibahas juga dapat merangsang siswa untuk

memperbincangkannya, sehingga timbul silang pendapat antar

diskusi.

c. Situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk dilaksanakan

diskusi.

d. Tingkat kemampuan dan daya pikir siswa memungkinkan untuk

melakukan suatu diskusi dan materi yang didiskusikan sesuai

dengan tingkat kemampuan mereka tersebut.

e. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dalam diskusi panel

Adapun yang mempengaruhi keberhasilan dalam berdiskusi tergantung

pada faktor sebagai berikut :

a. Mampu membangkitkan pikiran siswa.

b. Siswa mengemukakan pandangan yang berbeda-beda.



16

c. Dapat mendorong siswa ke analisis yang lebih lanjut.

d. Memanfaatkan para ahli untuk berpendapat dan proses pemikirannya

dapat mengajarkan orang lain.

f. Hambatan-hambatan di Dalam diskusi

Ada bermacam-macam faktor penghambat di dalam usaha mencapai

tujuan belajar pada metode diskusi yaitu, antara lain :

a. Faktor penghambat dari pihak siswa, yaitu mereka memang baru belajar

dan latar belakang mereka jelas berbeda-beda.

b. Faktor dari bahan (materi) yang didiskusi biasanya adalah bahwa setiap

orang menginginkan segera dicapainya persetujuan atau kesimpulan.

b. Penelitian Yang Relevan

Setelah penulis membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah

sebelumnya, unsur relevannya dengan penelitian yang penulis laksanakan

adalah sama-sama menggunakan metode diskusi panel.Hasil penelitian

menunjukkan bahwa keaktifan siswa selama pembelajaran mencapai 80%

tergolong aktif. Baik ditinjau dari aspek keinginan siswa untuk bertanya,

mengajukan pendapat, menanggapi pendapat teman atau guru dan kemampuan

siswa dalam menyelesaikan tugas.

Lisnawati (2006) meneliti tentang perananmotivasi siswa dalam

melaksanakan diskusi di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Selat Baru, yang

hasil penelitiannya menunjukkan belum mencapai standar, berdasarkan

presentase yang diperoleh 69% dikategorikan Sedang.
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Zul Hendri (2006) meneliti tentang pelaksanaan belajar siswa kelas II

Sekolah Menengah Atas 1 Bukit Batu yang hasilnya menunjukkan baik

berdasarkan presentasi yang diperoleh 80,73% yang dikategorikan baik.

c. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi kesalahpahaman materi dan

sekaligus memudahkan penelitian. Seperti yang disebutkan di atas, kajian ini

berkenaan dengan pelaksanaan siswa berdiskusi dalam mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam.

Berdasarkan konsep tersebut dalam kajian ini adalah kesanggupan siswa

atau kebiasaan siswa dalam melaksanakan diskusi dalam mata pelajaran di

atas.

Indikator kemampuan siswa berdiskusi dalam mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam yang tergolong mampu adalah :

1. Siswa melaksanakan diskusi panel sesuai pengarahan dari guru

2. Siswa berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan diskusi panel

3. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan guru dalam pelaksanaan

diskusi panel

4. Siswa memberi tanggapan serta kritik ketika pelaksanaan diskusi panel

5. Siswa menanggapi pertanyaan ketika pelaksanaan diskusi panel

6. Siswa dapat menerapkan sikap demokratis dalam berdiskusi panel

Indikator kemampuan guru dalam menerapkan metode diskusi panel

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islamdi atas adalah :
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1. Guru memberikan pengarahan tentang pelaksanaan diskusi panel

2. Guru menyuruh siswa agar dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi panel

3. Guru memberikan pertanyaan dalam melaksanakan diskusi panel

4. Guru menanggapi tanggapan dan kritikan dari siswa pada saat

melaksanakan diskusi panel

5. Guru memberi tanggapan dari pertanyaan siswa pada saat diskusi panel

6. Guru memberikan contoh tentang sikap demokratis dalam melaksanakan

diskusi panel.
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