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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 
 

A. Pengertian Belajar 

Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan 

latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku baik yang 

meliputi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap 

aspek organisme atau pribadi. Hilgard dan Bower, dalam buku Theories of 

Learning (1975) seperti dikutip Purwanto (2000: 84), mengemukakan belajar 

adalah proses yang melahirkan atau mengubah suatu kegiatan melalui jalan 

latihan yang dibedakan dari perubahan-perubahan oleh faktor-faktor yang 

tidak termasuk latihan. 

Winkel (1991: 36) belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan 

nilai sikap. Perubahan itu relatif konstan dan berbekas. 

Moskowitz dan Orgel menyatakan bahwa belajar adalah perubahan 

perilaku sebagai hasil langsung dari pengalaman dan bukan akibat hubungan-

hubungan dalam sistem saraf yang dibawa sejak lahir (Darsono, 2000:3). 

Dengan demikian belajar merupakan suatu proses yang ditandai 

dengan adanya perubahan tingkah laku. Oleh karena itu seseorang dikatakan 

belajar apabila dalam diri orang tersebut terjadi perubahan tingkah laku yang 
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dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubahnya pengetahuan, 

sikap, percakapan, kebiasaan dan lain-lain. 

  
B. Pengertian Aktivitas Belajar 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran tidak hanya mendengarkan 

dan mencatat saja. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa dalam 

belajar, maka proses pembelajaran yang terjadi akan semakin baik. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 23) mengartikan aktivitas 

sebagai kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu pekerjaan guna mencapai 

tujuan tertentu. Sehingga dalam melakukan aktivitas terjadi kegiatan oleh 

individu atau kelompok guna mencapai tujuan tertentu dengan melalui 

beberapa tahapan yang telah direncanakan. 

Aktivitas belajar adalah kegiatan mengolah pengalaman dan atau 

praktik dengan cara mendengar, membaca, menulis, mendiskusikan, 

merefleksikan rangsangan dan memecahkan masalah. (Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah). 

Rohani (2004: 6) menyatakan belajar yang berhasil harus melalui 

berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik 

adalah peserta didik giat dan aktif dengan anggota badan sedangkan aktivitas 

psikis (kejiwaan) ialah jika daya dan jiwanya bekerja sebanyaknya atau 

banyak fungsi dalam kegiatan pembelajaran.  

Sedangkan menurut Winkel (Wasty, 2000: 104) menyatakan bahwa 

aktivitas belajar atau kegiatan belajar adalah segala bentuk kegiatan belajar 

siswa yang menghasilkan suatu perubahan yaitu hasil belajar yang dicapai. 
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Perubahan yang dicapai setelah mengalami aktivitas belajar akan membawa 

perubahan kepada siswa dalam menghadapi permasalahannya dalam belajar, 

sehingga siswa lebih dapat berfikir maju dan dewasa setelah ia mengalami 

aktivitas belajar. 

Tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran bergantung pada diri 

siswa. Berawal dari minat siswa dengan segala aktivitas-aktivitas selama 

mengikuti pembelajaran menjadi salah satu penunjang keberhasilan 

pembelajaran. Oleh karena itu aktivitas siswa perlu diperhatikan sebab hal ini 

berperan dalam menentukan prestasi atau hasil belajar siswa. 

 
C. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar sering disebut juga prestasi belajar. kata prestasi berasal 

dari Bahasa Belanda prestatie, kemudian di dalam bahasa Indonesia disebut 

prestasi, diartikan sebagai hasil usaha. Prestasi banyak digunakan di dalam 

berbagai bidang dan diberi pengertian sebagai kemampuan, keterampilan, 

sikap seseorang dalam menyelesaikan sesuatu. (www.geocities.com). 

Oemar Hamalik menyatakan hasil belajar adalah bila seseorang telah 

belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari 

tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

(http://indramunawar.blogspot.com) 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 381) mengartikan bahwa hasil 

belajar adalah sesuatu yang diadakan oleh adanya usaha belajar. Staton (dalam 

Nabisi, 2008: 1.12) hasil belajar diukur berdasarkan ada tidaknya perubahan 

tingkah laku atau pemodifikasian tingkah laku yang lama menjadi tingkah 

laku yang baru.  
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Muhibbin Syah (1997: 141) menjelaskan bahwa: “Prestasi belajar 

merupakan taraf keberhasilan murid atau santri dalam mempelajari materi 

pelajaran di sekolah atau pondok pesantren dan dinyatakan dalam bentuk skor 

yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu”. 

(http://dinamika.uny.ac.id).  

Howard Kingsley menjelaskan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau 

kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai 

apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah 

laku yang lebih baik lagi. (http://indramunawar.blogspot.com) 

Dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi antara guru dan siswa. 

Interaksi ini sebagai makna utama proses pembelajaran yang memegang 

peranan penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. 

Kedudukan siswa dalam proses belajar mengajar adalah sebagai subjek 

sekaligus objek dalam pembelajaran, sehingga proses atau kegiatan belajar 

dan mengajar adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Hasil belajar dapat dilihat dari nilai ulangan harian (formatif), nilai 

ulangan tengah semester (sub formatif) dan nilai ulangan semester (sumatif). 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, yang dimaksud hasil belajar siswa adalah 

hasil yang berupa nilai ulangan harian yang diperoleh siswa dalam mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 
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D. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan  

Pendidikan Kewarganegaraan (Pendidikan Kewarganegaraan) terdiri 

dari dua kata yaitu  Pendidikan dan Kewarganegaraan. Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1). 

Kewarganegaraan dalam bahasa latinnya disebut “civis” selanjutnya dalam 

bahasa Inggris timbul kata “civic” yang artinya warga negara atau 

kewarganegaraan. Akhirnya dari kata “civic” lahir kata “civics” yang artinya 

ilmu kewarganegaraan atau civics education. (Kansil 2003: 3) 

Pendidikan Kewarganegaraan atau disingkat Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam 

suatu jenjang pendidikan, karena dalam mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan perkembangan moral dan budi pekerti sangat ditekankan. 

Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan warga negara 

yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006) 

Henry (2006: 7) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan 
(Pendidikan Kewarganegaraan) merupakan wahana untuk mengembangkan 
dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa 
Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari, baik sebagai 
individu, anggota masyarakat maupun makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang 
membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar 
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berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan 
pendahuluan bela negara.  

 
Sebagai mata pelajaran yang penting pada semua jenjang pendidikan, 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan yang ingin 

dicapai setelah proses pembelajaran. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

untuk membentuk watak atau karakter warga negara yang baik.  

Sedangkan tujuan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, menurut Mulyasa (dalam Ruminiati, 2007: 1.26) adalah 

untuk menjadikan siswa: (1) mampu berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam 

menanggapi persoalan hidup maupun isu kewargenegaraan di negara; (2) mau 

berpartisipasi secara aktif dalam segala bidang kegiatan dan bertanggung 

jawab, sehingga dapat bertindak cerdas dalam segala kegiatan; (3) dapat 

berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan 

bangsa-bangsa lainnya; (4) mampu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain 

baik secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan 

informasi. 

Mencermati pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan merupakan suatu wahana yang berfungsi melestarikan nilai 

luhur Pancasila, mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya, 

serta membina pengalaman dan kesadaran warga negara untuk dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang mampu 

diandalkan oleh bangsa dan negara.  
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E. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses kegiatan belajar-

mengajar. Dengan menggunakan media pembelajaran diharapkan dapat 

meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa.  

Nana Sudjana  (dalam Arsyad 2000: 3 ) mengemukakan Media 

pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang 

pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya.  

Hamalik (1994: 4) mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

atau minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Media berfungsi untuk tujuan instruksi dimana informasi yang 

terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau 

mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran 

dapat terjadi. Selain itu media pembelajaran harus dapat memberikan 

pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan perorangan siswa. 

Sudjana (2001: 10) mengemukakan manfaat media pembelajaran 

yaitu: (1)  pelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; (2) bahan pelajaran akan lebih jelas 

maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya 

menguasai dan mencapai tujuan pelajaran; (3) metode belajar akan lebih 

bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata 

oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, 

apalagi  kalau guru mengajar setiap jam pelajaran; (4) siswa dapat lebih 
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banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian 

guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, memerankan dan lain-lain. 

Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses 

komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut 

media pembelajaran. Dari beberapa pendapat di atas, maka yang dimaksud 

media pembelajaran adalah pesan atau informasi yang dapat memperlancar 

dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

Dalam konteks tersebut penggunaan media pembelajaran dapat 

dijadikan salah satu alternatif selain penggunaan metode ceramah yang hampir 

dijadikan sebagai satu-satunya metode pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah dasar. Menurut Hamidjojo dalam Arsyad (2002: 

4) memberi batasan media sebagai semua bentuk perantara yang digunakan 

oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau 

pendapat, sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai 

kepada penerima yang dituju.  

Jika dilihat dari perkembangannya, pada mulanya media 

pembelajaran hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru (teaching 

aids). Alat bantu yang di pakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, 

model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, 

motivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. 

Namun sayang, karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual 

yang dipakainya guru kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan 

pembelajaran dan evaluasi. Bermacam-macam peralatan dapat digunakan oleh 
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guru untuk menyampaikan pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan 

pendengaran untuk menghindari verbalisme yang masih mungkin terjadi jika 

hanya digunakan alat bantu visual semata.  

Dalam usaha memanfaatkan media sebagai alat bantu ini Edgar Dale 
mengadakan klarifikasi pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkret 
ke abstrak. Klarifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut 
pengalaman (cone of experience) dari Edgar Dale dan pada saat itu dianut 
secara luas dalam menentukan alat bantu apa yang paling sesuai untuk 
pengalaman belajar tertentu. (Arif Sadiman, 2005: 8). 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar Kerucut Pengalaman Edgar Dale. 
 

 

F. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya. Mulai yang 

paling sederhana dan murah hingga media yang canggih dan mahal harganya. 

Ada media yang dapat dibuat oleh guru sendiri, ada media yang diproduksi 

oleh pabrik. Ada media yang sudah tersedia di lingkungan yang langsung 

dapat kita manfaatkan, ada pula yang secara khusus dirancang untuk keperluan 

pembelajaran. 

Meskipun media banyak ragamnya, namun kenyataannya tidak banyak 

jenis media yang biasa digunakan oleh guru di sekolah. Beberapa media yang 

paling akrab dan hampir semua sekolah memanfaatkan adalah media cetak 

(buku) dan papan tulis. 
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Ada beberapa sudut pandang untuk menggolong-golongkan jenis 

media. Rudy Bertz (dalam Ahmad Sudrajat, 2008), misalnya 

mengidentifikasikan jenis-jenis media berdasarkan tiga unsur pokok yaitu 

suara, visual, dan gerak. Sementara itu Schram (dalam Ahmad Sudrajat, 2008) 

menggolongkan media menjadi dua golongan yaitu media besar (media yang 

mahal dan kompleks misalnya: film, TV, video/CD) dan media kecil (media 

sederhana dan murah misalnya: slide, audio, transparansi dan teks). 

Berdasarkan jenisnya, media dapat dibedakan atas (1) media audiktif, 

(2) media visual, (3) media audio visual. Media audiktif adalah media yang 

hanya mengandalkan kemampuan suara saja, misalnya: tape recorder dan 

radio. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan, misalnya: gambar, foto, serta benda nyata yang tidak bersuara. 

Media Audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar, 

misalnya: televisi, video, film atau demonstrasi langsung. 

Media audiovisual dapat dibedakan menjadi audiovisual diam dan 

audiovisual gerak. Audiovisual diam adalah media yang menampilkan suara 

dan gambar diam (tidak bergerak), misalnya: film bingkai suara sound system, 

film rangkai suara dan cetak suara. Audiovisual gerak adalah media yang 

dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, misalnya film 

suara dan video kaset. 

 

G. Pemilihan Media Pembelajaran 

Sebuah media yang efektif dan efisien serta menyenangkan tentu 

menjadi dambaan dan kebutuhan dalam pembelajaran. Untuk dapat mengukur 

sejauh mana penggunaan media pembelajaran memberikan manfaat dalam 
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pembelajaran, terlebih dahulu ada beberapa prinsip dalam pemilihan media 

pembelajaran. Sudirman (dalam Ruminiati, 2007: 2.20) mengemukakan tiga 

kategori prinsip dalam pemilihan media pembelajaran yaitu: (1) tujuan 

pemilihan, pemilihan media yang akan digunakan harus didasarkan pada 

maksud dan tujuan pemilihan yang jelas; (2) karakteristik media 

pembelajaran, setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari 

segi keampuhannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaanya; (3) 

alternatif pilihan, pada hakikatnya, memilih media merupakan suatu proses 

membuat keputusan dan berbagai alternatif pilihan. 

Ketepatan dalam menggunakan media pembelajaran sangat 

menentukan dalam keberhasilan proses pembelajaran. Selain memperhatikan 

prinsip-prinsip dalam pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, 

terdapat juga beberapa faktor dan kriteria yang harus diperhatikan dalam 

pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. 

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Sudjana (2001: 11) bahwa 

dalam pemilihan dan penggunaan media harus memperhatikan faktor dan 

kriteria sebagai berikut: (1) objektivitas, seorang guru harus objektif, yang 

berarti guru tidak boleh memilih suatu media pembelajaran atas dasar 

kesenangan pribadi, (2) program pembelajaran, program pembelajaran yang 

akan disampaikan kepada siswa harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, 

baik isi, struktur maupun kedalamannya, (3) sasaran program, pada tingkat 

usia tertentu dan dalam kondisi tertentu siswa mempunyai kemampuan 

tertentu pula, baik cara berfikir, daya imajinasi, kebutuhan, maupun daya 

tahan siswa dalam pembelajaran, (4) kualitas teknik, dari segi teknik, media 
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pembelajaran yang akan digunakan perlu diperhatikan, apakah sudah 

memenuhi syarat atau belum, (5) keefektifan dan efisiensi penggunaan, 

keefektifan yang dimaksud berkenaan dengan hasil yang dicapai, sedangkan 

efisiensi yang dimaksud berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. 

 
H. Media Gambar 

Diantara berbagai jenis media pembelajaran, media visual adalah 

media yang sering digunakan, salah satu media visual adalah media gambar. 

Media gambar adalah yang paling umum dipakai dan hanya mengandalkan 

indra penglihatan serta mempunyai fungsi yang sama sebagaimana media 

pembelajaran lainnya yaitu untuk menyalurkan pesan dari guru ke murid. 

Media gambar merupakan bahasa yang umum yang dapat dimengerti dan 

dinikmati di mana-mana.  

Menurut Riyanto (1982: 24) Media gambar merupakan salah satu 

jenis bahasa yang memungkinkan terjadinya komunikasi, yang 

diekspresikan lewat tanda dan simbol. 

Pepatah Cina yang mengatakan bahwa “sebuah gambar berbicara 

banyak daripada seribu kata”, karena gambar, pengalaman dan pengertian 

peserta didik menjadi luas, lebih jelas dan tidak mudah dilupakan, serta lebih 

konkret dalam ingatan setiap peserta didik. (Arif Sadiman, 2005: 29) 

Media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual 

kedalam bentuk dua dimensi sebagai curahan ataupun pikiran yang 

bentuknya bermacam-macam seperti lukisan, potret, slide, film, strip, 

opaque projektor (Hamalik, 1994: 95). Media gambar sangat penting 

digunakan dalam usaha memperjelas pengertian pada peserta didik, sehingga 
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dengan menggunakan media gambar peserta didik dapat lebih 

memperhatikan terhadap benda-benda atau hal-hal yang belum pernah 

dilihatnya yang berkaitan dengan pelajaran.  

Pemanfaatan media gambar dalam kegiatan belajar mengajar sebagai 

salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru-siswa dan 

interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Oleh sebab itu salah satu 

fungsi dari media gambar adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni 

menunjang penggunaan metode mengajar yang dipergunakan guru. Melalui 

penggunaan media gambar diharapkan dapat mempertinggi kualitas proses 

belajar-mengajar yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil 

belajar siswa. 

1. Fungsi Media Gambar 

Hamalik (1994: 12) menyatakan secara garis besar fungsi 

penggunaan media gambar adalah sebagai berikut: (1) fungsi edukatif, 

yang artinya mendidik dan memberikan pengaruh positif pada 

pendidikan; (2) fungsi sosial, memberikan informasi yang autentik dan 

pengalaman berbagai bidang kehidupan dan memberikan konsep yang 

sama kepada setiap orang; (3) fungsi ekonomis, meningkatkan produksi 

melalui pembinaan prestasi kerja secara maksimal; (4) fungsi politis, 

berpengaruh pada politik pembangunan; (5) Fungsi seni budaya dan 

telekomunikasi, yang mendorong dan menimbulkan ciptaan baru, 

termasuk pola usaha penciptaan teknologi kemediaan yang modern . 

Fungsi-fungsi tersebut di atas terkesan masih bersifat konseptual, 

Rohani (1997, 6-7) menyatakan bahwa fungsi praktis yang dijalankan 
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oleh media gambar adalah sebagai berikut; (1) Mengatasi perbedaan 

pengalaman pribadi peserta didik; (2) Mengatasi batas ruang dan kelas, 

misalnya gambar tokoh pahlawan yang dipajang diruang kelas; (3) 

Mengatasi keterbatasan kemampuan indera; (4) Mengatasi peristiwa 

alam, misalnya peristiwa letusan gunung berapi untuk menerangkan 

gejala alam; (5) Menyederhanakan kompleksitas materi; (6) 

Memungkinkan siswa mengadakan kontak langsung dengan masyarakat 

atau alam sekitar. 

2. Karakteristik Media Gambar 

Media gambar yang baik memiliki karakteristik yang harus 

dimiliki, menurut Rahadi (2003: 27-28) karakteristik tersebut antara lain: 

(1) harus autentik, artinya dapat menggambarkan obyek/peristiwa seperti 

jika siswa melihat langsung; (2) sederhana, komposisinya cukup jelas 

menunjukkan bagian-bagian pokok dalam gambar tersebut; (3) ukuran 

gambar proposional, sehingga siswa mudah membayangkan ukuran 

sesungguhnya benda/obyek yang digambar; (4) memadukan antara 

keindahan dengan kesesuaiannya untuk mencapai tujuan pembelajaran; 

(5) gambar harus message. Tidak setiap gambar yang bagus merupakan 

media yang bagus; (6) sebagai media yang baik, gambar hendaklah 

bagus dari sudut seni dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Media Gambar 

Atas dasar karakteristik tersebut maka media gambar memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Menurut Arif Sadiman, (2005: 29) beberapa 
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kelebihan media gambar yaitu: (1) sifatnya konkret; gambar lebih realitis 

menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan verbal semata, (2) 

gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, tidak semua benda, 

objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu bisa anak-

anak dibawa ke objek/peristiwa tersebut, (3) media gambar dapat 

mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Misalnya, sel atau penampang 

daun yang tidak mungkin kita lihat dengan mata telanjang dapat 

disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar, (4) gambar dapat 

memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk tingkat 

usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan 

kesalahpahaman, (5) gambar harganya murah dan gampang didapat serta 

digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus.  

Selain kelebihan-kelebihan tersebut, media gambar mempunyai 

beberapa kelemahan yaitu: (1) gambar hanya menekankan persepsi 

indera mata, (2) gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif 

untuk kegiatan pembelajaran, (3) ukurannya sangat terbatas untuk 

kelompok besar.  

Manfaat media gambar dalam kegiatan pembelajaran terutama 

untuk tingkat Sekolah Dasar sangat besar, karena pada usia ini anak 

masih berada pada tahap berfikir konkret dan belum mampu berfikir 

abstrak (Piaget dalam Asri 2005: 38) . Kehadiran media gambar sangat 

membantu mereka dalam memahami konsep tertentu, yang tidak atau 

kurang mampu dijelaskan dengan bahasa.  
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4. Media Gambar Yang Digunakan Dalam Pembelajaran 

Menurut Sudjana (2001: 12) tentang bagaimana siswa belajar 

melalui gambar adalah sebagai berikut: (1) ilustrasi gambar merupakan 

perangkat pengajaran yang dapat menarik minat belajar siswa secara 

efektif; (2) ilustrasi gambar merupakan perangkat tingkat abstrak yang 

dapat ditafsirkan berdasarkan pengalaman dimasa lalu, melalui 

penafsiran kata-kata; (3) ilustrasi gambar membantu para siswa 

membaca buku pelajaran terutama dalam menafsirkan dan mengingat-

ingat isi materi teks yang menyertainya; (4) dalam booklet, pada 

umumnya anak-anak lebih menyukai setengah atau satu halaman penuh 

bergambar, disertai beberapa petunjuk yang jelas; (5) ilustrasi gambar 

isinya harus dikaitkan dengan kehidupan nyata, agar minat para siswa 

menjadi efektif; (6) ilustrasi gambar isinya hendaknya ditata sedemikian 

rupa sehingga tida bertentangan dengan gerakan mata pengamat, dan 

bagian-bagian yang paling penting dari ilustrasi itu harus dipusatkan 

dibagian sebelah kiri atas medan gambar. 

Dalam hal ini, media gambar yang digunakan disesuaikan dengan 

materi Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di semester II yaitu 

”Menghargai Keputusan Bersama”. Proses pembelajarannya sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun 

secara kolaboratif partisipatif oleh guru dan peneliti sebagai upaya agar 

aktifitas siswa dalam pembelajaran semakin meningkat dan makna yang 

terkandung di dalam media gambar dapat dimengerti sehingga tujuan 

pembelajaran yang ditentukan dapat tercapai. Pengajaran dikatakan 



 

 

23 

efektif apabila siswa dapat memahami makna yang dipesankan dalam 

media gambar. Pesan visual yang paling sederhana, praktis, mudah 

dibuat dan banyak diminati siswa pada jenjang pendidikan dasar adalah 

gambar.  

 
I. Langkah-Langkah Penggunaan Media Gambar 

Penggunaan media gambar sangat sesuai digunakan di Sekolah Dasar, 

hal itu disebabkan media ini sangat bermanfaat untuk mengkonkretkan hal-hal 

yang bersifat abstrak dalam bentuk gambar atau foto, yang dapat 

menggambarkan perilaku yang baik dan yang kurang baik, sebagai sarana 

pembentukan moral anak. Ruminiati (2001: 22)  langkah-langkah penggunaan 

media gambar dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

adalah sebagai berikut: (1) menganalisis pokok bahasan/sub pokok bahasan 

yang akan dituangkan dalam bentuk media gambar atau foto (2) menyiapkan 

bahan-bahan yang digunakan (3) memperagakan gambar-gambar sehingga 

dapat dilihat dengan jelas oleh semua siswa (4) guru meminta para siswa 

mengomentari gambar yang telah diperagakan dan siswa yang lain diminta 

memberikan tanggapan terhadap komentar tersebut (5) guru menjelaskan 

materi pelajaran melalui media yang telah disiapkan sekaligus juga 

menanamkan nilai moral dan norma (6) guru menyimpulkan materi pelajaran 

sekaligus menindaklanjuti dengan memberikan tugas kepada siswa untuk 

memperkaya penguasaan materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Dengan demikian media gambar merupakan salah satu teknik media 

pembelajaran yang efektif karena mengkombinasikan fakta dan gagasan 

secara jelas, kuat dan terpadu melalui pengungkapan kata-kata dan gambar. 
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J. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian 

tindakan kelas sebagai berikut: “Apabila dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan menggunakan media gambar dengan memperhatikan 

prinsip, faktor dan kriteria yang tepat, maka dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa kelas VA Sekolah Dasar Negeri 04 Metro Utara”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


