
 
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Aktivitas dan Hasil Belajar PKn di SD 

1.  Pengertian Pembelajaran PKn di SD 

Kewarganegaraan berasal dari bahasa Latin, yaitu “Civis” , dalam bahasa Inggris “Civic” artinya 

suatu mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Kemudian dari kata “Civic” lahir kata 

“Civics”, Ilmu kewarganegaran dan Civic Education, Pendidikan kewarganegaraan (Tukiran, 

2009:2) 

 
Pendidikan kewarganegaraan secara teoritis dapat dikatakan sebagai “seleksi dan adaptor lintas 

disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan dasar manusia yang 

diorganisasikan dan disajikan secara psikologis untuk mencapai salah satu tujuan IPS 

(Soemantri, 2001:59). 

 
Lebih lanjut Muhamad Soematri (2001:154), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha 

untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan 

dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan bela negara agar menjadi 

warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. 

 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pasal 3 

tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan pasal 35 yang memuat Standart Nasional 

Pendidikan, pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi 

warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara 



kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya 

didasarkan pada semangat kebangsaan --atau nasionalisme-- yaitu pada tekad suatu masyarakat 

untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga 

masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. [Risalah Sidang Badan 

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998]. 

 
Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang 

mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah 

diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik yaitu sesuai dengan isi Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945negara yang berkedaulatan rakyat 

dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 

Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

 
Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad 

ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. 

Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten 

terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara yang berdasarkan pada Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945.Konstitusi Negara 



Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya 

generasi muda sebagai generasi penerus.  

 
Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga 

negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-

pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya 

pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran  bela negara, 

penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, 

tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku 

anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

 
Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan 

pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia  

yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

 
Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan atau 

disingkat dengan PKn adalah bagian dari ilmu IPS,  yang dipersiapkan untuk membekali peserta 

didik dengan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang hubungan negara dan warga 

negaranya, yang dilaksanakan dengan proses pembinaan dan pembelajaran agar siswa dapat 

menjadi warga negara yang baik, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki 

komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 



Dasar 1945, serta menanamkan kesadaran  bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, 

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada 

hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Disamping itu juga mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi 

warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila 

dan UUD 1945. 

 
 

2.   Tujuan Pembelajaran PKn di SD 

Djahiri (1994: 10) menjelaskan tujuan PKn adalah sebagai berikut:  

a. Secara umum, tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian formal yaitu 
“mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia 
yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 
memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 
kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.’ 

b. Secara khusus, tujuan PKn yaitu: “membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam 
kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang 
bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang 
mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga 
perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah 
mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.” 

 

Permendiknas RI No. 22 tahun 2006, tentang Standar Isi menurut satuan pendidikan dasar dan 

menengah, mata pelajaran PKn di SD bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut. 

a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan 

b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam 

kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi 



c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-

karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya 

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak 

langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Sejalan dengan petikan Permendiknas di atas, Bunyamin (2008”96) mengemukakan tentang 

tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan, “adalah untuk mendidik siswa yang baik, dan 

bertanggung jawab, mampu memecahkan masalah mereka sendiri dan masalah masyarakatnya, 

termasuk memecahkan konflik antar pribadi dan kelompok, dalam cara-cara yang dalam dan 

demokratis. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan Pendidikan 

Kewarganegaran di  SD adalah membina dan mengembangkan siswa sekolah dasar menjadi 

manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berbudi pekerti luhur, dapat berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas 

dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi berkembang secara 

positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat 

Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, berinteraksi dengan bangsa-

bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi 

 

3.   Ruang Lingkup Pembelajaran PKn di SD 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut. 



a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, 

Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara,  Sikap positif terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan 

b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi:  Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di 

sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum  dan peradilannasional, Hukum 

dan peradilan internasional 

c. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak,  Hak dan kewajiban anggota 

masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan 

perlindungan HAM. 

d. Kebutuhan  warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga 

masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai 

keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan kedudukan warga negara 

e. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama,  

Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di  Indonesia, Hubungan dasar negara dengan 

konstitusi 

f. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan 

otonomi, Pemerintah pusat,  Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya 

demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat 

demokrasi 



g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses 

perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka 

h. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era 

globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional,  dan 

mengevaluasi globalisasi. 

 

4.  Aktivitas Belajar PKn 

Menurut Anton M. Mulyono (2001:26) aktivitas artinya kegiatan atau aktivan.  Jadi segala 

sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik, 

merupakan suatu aktivitas. 

Aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas 

siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa 

untuk belajar. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses 

belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses 

belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab 

pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas 

yang diberikan. 

 
Aktivitas belajar didefinisikan sebagai berbagai aktivitas yang diberikan kepada siswa dalam 

situasi belajar mengajar. Aktivitas belajar ini didesain agar memungkinkan siswa memperoleh 

muatan yang ditentukan, sehingga berbagai tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Aktivitas yang 

dimaksudkan di sini bukan hanya aktivitas fisik tetapi mencakup aktivitas mental. Pada kegiatan 

belajar, kedua aktivitas tersebut saling berkait (Hamalik 2009:179). 



 
Aktivitas belajar merupakan segala yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa), 

dalam rangka menciptakan tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan adalah pada siswa, sebab 

dengan adanya aktivitas siswa proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif. Seperti yang 

dikemukakan Rochman Natawijaya dalam Depdiknas (2005:31) belajar aktif adalah suatu sistem 

belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan 

emosional, guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

Aktifnya siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan 

atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-

ciri perilaku seperti: sering bertanya kepada guru atau  siswa lain, mau mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain 

sebagainya. Semua ciri perilaku tersebut pada dasarnya dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi 

proses dan dari segi hasil. 

 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar PKn di SD adalah semua 

kegiatan proses interaksi timbal balik antara guru dan siswa  selama belajar mengajar 

berlangsung, sehingga tercapai indikator yang akan dicapai. 

 
 
5. Hasil Belajar PKn 

Hasil belajar yang sering disebut dengan istilah Scholasatic Achievement atau Academic 

Achievement seluruh efisien dan hasil yang dicapai melalui proses belajar mengajar di sekolah 

yang dinyatakan dengan angka-angka atau nilai-nilai berdasarkan hasil belajar. (Briggs, 

1979:147). 



 
Menurut Gagne dan Driscoll (1988:36), hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa sebagai akibat perbuatan belajar dan dapat diamati melalui penampilan siswa. 

 
Gagne dan Briggs (1979:52) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan internal 

(capability) yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang menjadi milik pribadi 

seseorang dan memungkinkan orang itu melakukan sesuai. 

Drick dan Reiser (1989:11) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa sebagai hasil kegiatan pembelajaran, yang terdiri dari empat jenis, yaitu: 

pengetahuan, keterampilan intelektual, keterampilan motor dan sikap. Sedangkan Bloom, et. Al 

(1966:7) membedakan hasil belajar menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif (pengetahuan), ranah 

afektif (sikap), ranah psikomotorik (keterampilan motor). 

 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar PKn adalah wujud dari pencapaian 

indikator yang didapat setelah proses belajar mengajar PKn. 

  
 

6. Tujuan Hasil Belajar PKn 

Hasil belajar memiliki tujuan, menurut Arikunto (1998) “Tujuan penilaian hasil belajar adalah 

untuk dapat mengetahui siswa-siswi mana yang berhak melanjutkan pembelajarannya karena 

sudah berhasil menguasai materi dan apakah metode mengajar yang digunakan sudah tepat atau 

belum.” 

 
Penilaian hasil belajar dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan dan efisiennya 

proses pembelajaran yang dilakukan dalam mencapai tujuan pembelajaran.pembelajaran. 

Tujuan penilaian adalah untuk: 



a. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan 

kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. 

b. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

c. Menentukan tidak lanjut hasil penilaian. 

d. Memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan (Sudjana:2009). 

 
Dikemukakan oleh Masrana Wijaya (2011), tujuan hasil belajar sebagai berikut: 

Secara umum: 

 Menilai pencapaian kompetensi peserta didik; 

 Memperbaiki proses pembelajaran; 

 Sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa. 

Secara khusus: 

 Mengetahui kemajuan hasil belajar siswa; 

 Mendiagnosis kesulitan belajar; 

 Memberi umpan baik perbaikan proses belajar mengajar; 

 Penentuan kenaikan kelas; 

 Memotivasi belajar siswa dengan cara mengenalkan dan memahami diri dan merangsang 

untuk melakukan usaha perbaikan. 

 
Dapat penulis simpulkan bahwa  hasil belajar PKn di SD bertujuan untuk mengetahui kemajuan 

hasil belajar, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, memotivasi belajar siswa, melakukan 

perbaikan hasil belajar, pencapaian kompetensi dan bahan penyusunan laporan. 

 
 



7. Fungsi Hasil Belajar 

Sejalan dengan tujuan penilaian di atas, maka hasil belajar, menurut Masrana (2011)  memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

a.  Bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas. 

b. Umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar. 

c. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

d. Evaluasi diri terhadap kerja siswa. 

 
 
B.  Media Gambar 

1. Pengertian Media 

Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara 

harafiah berarti perantara atau pengantar. Jadi dapat dipahami bahwa media adalah perantara 

atau pengantar dari pengirim ke penerima pesan. 

 
Selanjutnya akan diuraikan pengertian media menurut istilah para ahli.   Ada berbagai pendapat 

yang berbeda-beda dari para ahli dalam memberikan batasan tentang media, tetapi arah dan 

tujuannya sama, yang tidak lepas dari kata medium. 

 
Menurut Santoso S. Hamidjojo dalam Amir Achsin (1980), media adalah semua bentuk 

perantara yang dipakai orang menyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima. 

 
Sedangkan Assosiasi Teknologi dan Komunikasi (Association of Education and Communication 

Technology (AECT) di Amerika memberi batasan yaitu: Media sebagai segala bentuk dan 

saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/ informasi. Gagne (1970) menyatakan 

bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang 



untuk belajar. Sementara Briggs (1970) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang 

dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar buku, film, kaset adalah contoh-

contohnya. 

Selanjutnya Mc. Luhan dalam Arif S. Sadiman (1984) berpendapat bahwa media adalah sarana 

yang  juga disebut channel, karena pada hakekatnya media memperluas atau pemperpanjang 

kemampuan manusia untuk merasakan, mendengarkan,dan melihat dalam batas-batas jarak, 

ruang, dan waktu yang hampir tak terbatas lagi. 

 
Dalam kaitannya dengan komunikasi interaksi dalam bentuk organisasi Dr. Oemar Hamalik 

(1994) berpendapat bahwa media komunikasi adalah suatu media atau alat bantu yang digunakan 

oleh suatu organisasi untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kerja dengan hasil yang maksimal. 

 
Dr. Oemar Hamalik (1994) memberi batasan media pembelajaran adalah “Alat, metode dan 

teknik digunakan dalam rangka mengaktifkan komunikasi dan interaksi antar guru dan siswa 

dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah”. 

 
Dari pengertian media serta batasan-batasan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, terdapat 

beberapa persamaan diantaranya, bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat perhatian siswa demikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

 
 
2. Pengertian Media Gambar 

“Media gambar adalah media yang paling umum dipakai, yang merupakan bahasan umum yang 

dapat dimengerti dan dinikmati dimana-mana.” (Sadiman, 1966:290). Oleh karena itu diantara 

media pembelajaran, media gambar yang sering dipakai oleh guru dalam proses pembelajaran. 



Hal ini karena siswa lebih menyukai gambar daripada tulisan, apalagi jika gambarnya disajikan 

sesuai dengan persyaratan gambar yang baik, sudah tentu akan menambang semangat siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 
Dewasa ini gambar fotografi secara luas dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari 

surat-surat kabar, majalah-majalah, brosur-brosur dan buku-buku. Gambar, lukisan kartun, 

ilustrasi dan foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat dipergunakan oleh guru 

secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar. 

 
Lebih lanjut, berkaitan dengan pemahaman terhadap media gambar yang merupakan fokus dalam 

penelitian, dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut:  

“Media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk dua 

dimensi sebagai curahan ataupun pikiran yang bentuknya bermacam-macam seperti lukisan, 

potret, slide, film, strip, opaque projector” (Hamalik, 1994:95). 

 
“Gambar pada dasarnya membantu mendorong para siswa dan dapat membangkitkan minatnya 

pada pelajaran. Membantu mereka dalam kemampuan berbahasa, kegiatan seni, dan pernyataan 

kreatif dalam bercerita, dramatisasi, bacaan, penulisan, melukis dan menggambar serta 

membantu mereka menafsirkan dan mengingat-ingat isi materi bacaan dari buku teks (Arif S. 

Sadiman, 1984). 

 
 
 
Media gambar yang terdiri dari dua kelompok, yaitu: 

 Gambar datar tidak tembus pandang, misanya gambar fotografi, gambar dan lukisan cetak. 

 Kedua adalah gambar tembus pandang, misalnya film slides, film strips dan transparancies. 



Namun yang termasuk media gambar yang penulis maksudkan dalam pembahasan skripsi ini 

yang terdapat pada kelompok pertama yakni gambar tidak tembus pandang, karena gambar dasar 

tidak tembus pandang ini mudah pengadaannya serta biasanya relatif murah.  

 
Jadi media gambar adalah media yang dipergunakan menyalurkan pesan dari guru ke siswa. 

Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam komunikasi visual, di samping itu media 

gambar berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau 

menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafiskan. 

 
 
3. Fungsi Media Gambar  

Media Gambar berfungsi untuk membantu guru dan siswa dalam proses pelaksanaan belajar 

mengajar, tidak terkecuali untuk anak-anak sekolah dasar. Secara umum fungsi media gambar 

menurut Basuki dan Farid (2001:42), yaitu: 

a.  Mengembangkan kemampuan visual. 

b. Mengembangkan imajinasi anak. 

c. Membantu meningkatkan kemampuan anak terhadap hal-hal yang abstrak atau peristiwa 

yang tidak mungkin dihadirkan dalam kelas. 

d. Meningkatkan kreatifitas siswa. 

Secara garis besar, fungsi penggunaan media gambar adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi edukatif, artinya mendidik dan memberikan pengaruh positif pada pendidikan. 
b. Fungsi sosial, memberikan informasi yang autentik dan pengalaman berbagai bidang 

kehidupan dan memberikan konsep yang sama kepada setiap orang. 
c. Fungsi ekonomis, meningkatkan produksi melalui pembinaan prestasi kerja secara maksimal. 
d. Fungsi politis, berpengaruh pada politik pembangunan. 
e. Fungsi seni budaya dan telekomunikasi, yang mendorong dan menimbulkan ciptaan baru, 

termasuk pola usaha penciptaan teknologi kemediaan yang modern (Hamalik, 1994). 
 



Fungsi di atas masih bersifat konseptual, diungkapkan oleh Rohani (1997)  fungsi media gambar 

secara praktis yaitu : 

a.  Mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik, misalnya kaset video rekaman 
kehidupan di luar sangat diperlukan oleh anak yang tinggal di pegunungan. 

b. Menyatakan bata ruang dan kelas. Misalnya gambar tokoh pahlawan yang dipasang di ruang 
kelas. 

c. Mengatasi keterbatasan kemampuan indra. 
d. Mengatasi peristiwa alam. Misalnya rekaman letusan gunung berapi. 
b. Menyederhanakan kompleksitas materi. 
c. Memungkinkan siswa mengadakan kontak langsung dengan masyarakat. 
 
 
 
4. Kelebihan dan Kekurangan Media Gambar 

Menurut Sadiman (1996:31) kelebihan media gambar adalah: 

a. Sifat konkrit dan lebih realistis dalam memunculkan pokok masalah dibandingkan bahasa 

verbal. 

b. Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu 

c. Dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. 

d. Memperjelas masalah bidang apa saja. 

e. Harganya murah, mudah didapat serta digunakan.  

 
 
  
Sedangkan Rahadi (2003:27) menyebutkan kelemahan media gambar sebagai berikut: 

a. Hanya menampilkan persepsi indra, ukurannya terbatas hanya dapat dilihat oleh sekelompok 

siswa. 

b. Gambar diintrepretasikan secara personal dan subjektif. 

c. Gambar disajikan dalam ukuran sangat kecil, sehingga kurang efektif dalam pembelajaran. 

   
 



5. Pemanfaatan Media Gambar dalam Proses Belajar Mengajar 

Di antara media pendidikan, gambar/ foto adalah media paling umum dipakai. Gambar yang 

tidak dapat diproyeksikan, dapat dipergunakan, baik dalam lingkungan anak-anak maupun dalam 

lingkungan orang dewasa. Gambar yang berwarna umumnya menarik perhatian. Semua gambar 

mempunyai arti, uraian dan tafsiran sendiri. Karena itu gambar dapat dipergunakan sebagai 

media pembelajaran dan mempunyai nilai-nilai pendidikan bagi peserta didik yang 

memungkinkan belajar secara efisien peserta didik yang berkaitan dengan pemanfaatan media 

gambar. 

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media gambar, antara lain: 

a. Pergunakanlah gambar untuk tujuan-tujuan pengajaran yang spesifik, yaitu dengan cara 

memilih gambar tertentu yang akan mendukung penjelasan inti pelajaran atau pokok-pokok 

pelajaran. Tujuan khusus itulah yang mengarahkan minat siswa kepada pokok-pokok 

pelajaran. 

b. Padukan gambar-gambar kepada pelajaran, sebab keefektifan pemakaian gambar-gambar di 

dalam proses belajar mengajar memerlukan keterpaduan. Bilamana gambar-gambar itu akan 

dipakai semuanya, perlu dipikirkan kemungkinan dalam kaitan pokok-pokok pelajaran. 

c. Pergunakanlah gambar-gambar itu sedikit saja, daripada menggunakan banyak gambar tetapi 

tidak efektif. 

d. Kurangilah penambahan kata-kata pada gambar oleh karena gambar-gambar itu sangat 

penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita, atau dalam menyajikan gagasan baru. 

Melalui gambar itulah mereka akan memperoleh kejelasan tentang istilah verbal. 



e. Mendorong pernyataan yang kreatif, melalui gambar-gambar para siswa akan didorong untuk 

mengembangkan keterampilan berbahasa lisan dan tulisan, seni grafis dan bentuk-bentuk 

kegiatan lainnya. 

 
Penggunaan gambar secara efektif disesuaikan dengan tingkatan anak, baik dalam besarnya 

gambar, detail warna dan latar belakang untuk penafsiran. Dijadikan alat untuk pengalaman 

kreatif, memperkaya fakta, dan memperbaiki kekurangjelasan. Akan tetapi gambar juga menjadi 

tidak efektif, apabila terlalu sering digunakan dalam waktu yang tidak lama. Gambar sebaiknya 

disusun menurut urutan tertentu dan dihubungkan dengan masalah yang luas. 

Gambar dapat digunakan untuk suatu tujuan tertentu seperti pengajaran yang dapat memberikan 

pengalaman dasar. Mempelajari gambar sediri dalam kegiatan pengajaran dapat dilakukan 

dengan cara, menulis pertanyaan tentang gambar, menulis cerita, mencari gambar-gambar yang 

sama, dan menggunakan gambar untuk mendemonstrasikan suatu objek. 

Pengajaran dalam kelas dengan gambar sedapat mungkin penyajiannya efektif. Gambar-gambar 

yang digunakan merupakan gambar yang terpilih, besar, dapat dilihat oleh semua peserta didik, 

bisa ditempel, digantung atau diproyeksikan. Display gambar-gambar dapat ditempel pada papan 

buletin, menjadikan ruangan menarik, memotivasi siswa, meningkatkan minat, perhatian, dan 

menambah pengetahuan siswa. 

 
  
6. Langkah-Langkah Pembelajaran Menggunakan Media Gambar 

Media gambar merupakan salah satu metode pembelajaran yang efektif diterapkan bagi siswa 

dalam pembelajaran PKn, khususnya pokok bahasan pemerintahan desa dan pemerintahan 

kecamatan, adapun langkah-langkah proses pembelajaran dengan menggunakan media gambar 

menurut Prof. DR. Ramayulis adalah sebagai berikut: 



a. Membentuk kelompok 

Peneliti membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari empat  anak 

atau lebih. 

b. Pemberian tugas pada setiap kelompok 

Peneliti memberi tugas kepada setiap kelompok, kemudian peneliti memberikan petunjuk-

petunjuk mengenai pelaksanaan tugas dan berbagai aspek kegiatan yang dilakukan oleh setiap 

kelompok dalam rangka mewujudkan hasil kerja kelompok yang baik. 

c. Masing-masing kelompok mengerjakan tugasnya. 

Siswa bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh peneliti. 

d. Peneliti bersama siswa  mengadakan penilaian atau presentasi setiap kelompok. 

C    Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Menggunakan Media Gambar 

Peranan media gambar dalam pembelajaran PKn sangat penting untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. Pembelajaran PKn mengunakan media gambar dapat membantu 

membangkitkan minat balajar siswa, serta siswa lebih mudah dalam memahami dan mengingat 

pelajaran.  

 
Model pembelajaran menggunakan media gambar ini diawali dengan guru mempersiapkan 

gambar yang disesuaikan dengan materi pembelajaran, kemudian menyajikan materi 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar. Setelah itu membagi siswa menjadi  

kelompok-kelompok kecil, setiap kelompok terdiri atas 4 orang, kemudian siswa diberikan tugas 

mengamati gambar dan mencatat hasil-hasilnya untuk kemudian dipresentasikan hasil 

pengamatannya di depan kelas. Serta siswa lain memberikan pertanyaan dan tanggapan-

tanggapanya 

 



Untuk meningkatkan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menggunakan media gambar 

dalam pembelajaran, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip pemilihan media gambar 

diantaranya penggunaan gambar untuk tujuan-tujuan pengajaran yang sepesifik, yaitu dengan 

cara memilih gambar yang akan mendukung penjelasan inti pelajaran atau pokok-pokok 

pelajaran. Tujuan khusus itulah yang mengarahkan minat siswa kepada pokok-pokok pelajaran. 

 
Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, penulis simpulkan bahwa dengan menggunakan 

media gambar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa karena dengan media gambar 

tercipta suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan. 
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