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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sehingga menuntut orang-orang di dalamnya untuk bekerja 

sama dan secara penuh bertanggung jawab agar mutu pendidikan dapat 

ditingkatkan. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tersebut pemerintah 

telah menetapkan suatu kebijakan yaitu mengadakan pembangunan kurikulum 

ditingkat dasar, menengah, dan tingkat atas. 

 

Proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang optimal, harus dilakukan 

dengan sabar, sengaja, bertahap dan berkesinambungan. Namun demikian, 

hambatan dalam proses belajar mengajar tentu dapat terjadi karena masih ada 

siswa yang belum memiliki kesadaran akan tujuan belajar. Hal ini dapat dilihat 

dari rendahnya hasil belajar siswa, sehingga tujuan belajar pun tidak tercapai 

secara optimal. 

 

Guru sebagai bagian dari sistem pendidikan sekolah mempunyai tanggung jawab 

yang cukup besar agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Guru dituntut tidak 

hanya sekedar sebagai penyaji atau penyampai pengetahuan kepada para siswa, 

melainkan juga dituntut untuk mampu dalam mengembangkan keterampilan 
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keterampilan belajar siswa. Kualitas keberhasilan siswa yang dalam hal ini hasil belajar 

siswa ditentukan pula oleh peran guru di dalam proses pembelajaran di kelas. Peran guru 

di dalam proses pembelajaran tidak cukup hanya sebagai pengajar atau pun penyampai 

materi pelajaran. Guru juga berperan sebagai motivator bagi siswa yang berperan dalam 

memotivasi siswa untuk lebih meningkatkan hasil belajarnya serta lebih optimal dalam 

belajar. Guru yang hanya menjalankan perannya sekedar sebagai penyampai materi saja 

hanya akan membuat siswa merasa jenuh dalam belajar.  

 

Kelemahan dalam proses pembelajaran adalah ketika guru merasa cara yang paling baik 

untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah dengan memusatkan perhatian pada materi 

pelajaran tanpa memperhatikan bagaimana interaksi yang terjadi antara guru dan siswa. 

Hal inilah yang membuat guru jadi cenderung menggunakan model pembelajaran yang 

sama dalam setiap proses pembelajaran di kelas tanpa memperhatikan bagaimana 

interaksi yang terjadi antara guru dan siswa. Model pembelajaran yang cenderung sering 

digunakan oleh guru adalah model pembelajaran konvensional atau model pembelajaran 

langsung dimana dalam pembelajaran tersebut guru lebih banyak andil dan menguasai 

seluruh proses pembelajaran. 

 

Guru hanya berpusat pada materi, dalam hal ini guru menggunakan metode ceramah 

dalam proses pembelajaran tersebut. Penggunaan model pembelajaran inilah yang 

membuat siswa merasa jadi jenuh dalam menerima materi pelajaran sehingga 

berpengaruh pada rendahnya hasil belajar siswa. 

 

 

Berdasarkan observasi di sekolah di SMPN 1 Natar Lampung Selatan diperoleh informasi 

hasil belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dari Ujian Tengah Semester 

ganjil tahun pelajaran 2012/2013 yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 1. Hasil belajar PKn siswa kelas VIII Semester Genap SMPN 1 Natar 

Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013 

No Kelas Interval/Nilai Banyaknya (fi) Persen (%) Keterangan 

1 

2 

3 

79-100 

56-65 

46-55 

30 

263 

14 

9,8 

85,7 

4,5 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 Jumlah 307 100  

Sumber: Daftar nilai guru pelajaran PKn kelas VIII 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan di SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan 

diketahui bahwa persentase hasil belajar siswa yang menguasai bahan pelajaran mencapai 

9,8 % atau jumlah siswa yang mencapai nilai lebih dari 7,50 hanya 30 orang siswa dari 

seluruh siswa sebanyak 307 orang. Kriteria yang dijadikan sebagai pedoman penilaian 

penelitian pada tabel adalah penilaian acuan patokan (PAP) dengan sebaran sebagai 

berikut : baik sekali apabila mencapai nilai 80 ke atas, baik apabila mencapai nilai 66-79, 

cukup apabila mencapai nilai 56-65, kurang apabila mencapai nilai 46-55, dan sangat 

kurang apabila mencapai nilai 50 ke bawah (Sudijono, 1995:35). Dilihat dari hasil belajar 

pada tabel berarti hasil belajar siswa masih tergolong cukup. 

 

Proses pembelajaran merupakan suatu interaksi antara guru dan siswa untuk mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan. Tercapainya tujuan pembelajaran yang baik dalam 

kegiatan pendidikan dan pengajaran, memerlukan usaha terciptanya interaksi yang baik 

antara guru yang mengajar dan peserta didik    ( murid ) yang belajar. Kemampuan guru 

dalam mengajar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan 

pembelajaran. Terkait dengan kemampuan guru dalam mengajar dalam menyajikan 

materi pembelajaran guru hendaknya dapat mengkombinasikan dengan baik antara 

pemahaman materi dengan penggunaan media pembelajaran. Seorang guru dituntut untuk 

mengenal berbagai jenis media pembelajaran agar terampil dan dapat memilih media  
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pembelajaran yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Hal ini 

dimaksudkan karena adanya variasi tujuan pembelajaran yang akan dicapai, adanya 

lingkungan belajar siswa yang bervariasi dan keadaan siswa yang berbeda-beda. Media 

pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan sifat dan hakekat materi pelajaran yang 

akan disampaikan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

Media pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan materi pelajaran yang akan 

disampaikan, karena pemilihan media pembelajaran yang tepat akan membantu 

tercapainya tujuan pengajaran. Media pembelajaran tidak akan berarti apa-apa, namun 

media pembelajaran baru berguna jika media pembelajaran dapat dipergunakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan belajar dapat disusun menjadi 

daftar berupa perubahan-perubahan yang diinginkan yang hendak dicapai, perubahan-

perubahan tersebut antara lain, perubahan dalam artian pengetahuan (kognitif), perasaan 

atau sikap (afektif) dan perubahan perbuatan (psikomotor). 

 

Disadari atau tidak dalam satu kelas guru akan menjumpai perbedaan kamampuan awal 

siswa satu dengan siswa yang lain. Perbedaan ini misalnya dalam kemampuan belajar, 

cara belajar dan kepribadian masing-masing siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan 

yang beragam dalam menyerap materi pelajaran. Keanekaragaman kemampuan awal 

siswa akan berpengaruh terhadap penguasaan konsep dan hasil belajar siswa.  

 

Sebagian besar pembelajaran yang dilakukan di SMP selama ini adalah dengan 

menggunakan metode ceramah, keberhasilan metode ini sangat tergantung pada 

kemampuan guru dalam menguasai bahan dan keterampilan bahasa dan intonansi. 

Penerapan metode ceramah dapat menimbulkan kejenuhan kepada siswa, kurang dapat 

merangsang perkembangan kreativitas siswa dan proses belajar terjadi hanya satu arah 
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dari guru kepada siswa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukannya adanya 

pemilihan media pembelajaran secara tepat.  Adanya pemilihan media pembelajaran 

diharapkan dapat membantu meningkatkan penguasaan konsep belajar siswa sekaligus 

siswa dapat lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Penguasaan konsep belajar yang 

diharapkan adalah masuknya informasi atau pesan pada siswa yang relatif lama dan sulit 

untuk diubah akibat adanya interaksi dengan orang lain dan lingkungan. 

 

Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses 

penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima 

pesan. Pesan yang akan disampaikan adalah isi ajaran ataupun didikan yang ada dalam 

kurikulum. Media pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh seorang guru untuk 

mengadakan proses komunikasi dengan siswa didalam kelas saat berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang tepat pada saat proses 

pembelajaran akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

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: 26). 

 

Gambar fotografi merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal di dalam 

setiap kegiatan pengajaran hal ini disebabkan kesederhanaannya, tanpa memerlukan 

perlengkapan dan tidak diproyeksikan untuk mengamatinya. Media gambar termasuk 

kepada gambar tetap atau still picture yang terdiri dari dua kelompok, yaitu: pertama flat 

opaque picture atau gambar datar tidak tembus pandang, misalnya gambar fotografi, 
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gambar dan lukisan cetak. Kedua adalah transparent picture atau gambar tembus pandang, 

misalnya film slides, film strips dan transparancies. 

 

Namun yang termasuk media gambar, dalam pembahasan skripsi ini yang terdapat pada 

kelompok pertama yakni Flat opeque picture, karena gambar datar tidak tembus pandang 

ini mudah pengadaannya serta biasanya relatif murah. Jadi media gambar adalah media 

yang dipergunakan untuk memvisualisasikan atau menyalurkan pesan dari sumber ke 

penerima (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. 

 

Gambar ilustrasi fotografi adalah 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 

pendidikan dan mempunyai nilai-nilai pendidikan bagi peserta didik yang 

memungkinkan belajar secara efisien. 

 

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan antara lain: 

1. 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. Bilamana tujuan instruksional yang ingin dicapainya adalah 

kemampuan siswa membandingkan kelompok hewan bertulang belakang dengan tidak, 

maka gambar-gambarnya harus memperhatikan perbedaan yang mencolok. 
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2. Padukan gambar-gambar kepada pelajaran, sebab keefektivan pemakaian gambar-

gambar di dalam proses pembelajaran memerlukan keterpaduan. Bilamana gambar-

gambar itu akan dipakai semuanya, perlu dipikirkan kemungkinan dalam kaitan pokok-

pokok pelajaran. Pameran gambar di papan pengumuman pada umumnya mempunyai 

nilai kesan sama seperti di dalam ruang kelas. Gambar-gambar yang ril sangat berfaedah 

untuk suatu mata pelajaran, karena maknanya akan membantu pemahaman para siswa 

dan cara itu akan ditiru untuk hal-hal yang sama dikemudian hari. 

 

3. Pergunakanlah gambar-gambar itu sedikit saja, daripada menggunakan banyak 

gambar tetapi tidak efektif. Hematlah penggunaan gambar yang mendukung makna. 

Jumlah gambar yang sedikit tetapi selektif, lebih baik daripada dua kali mempertunjukkan 

gambar yang serabutan tanpa pilih-pilih. Banyaknya ilustrasi gambar-gambr secara 

berlebihan, akan mengakibatkan para siswa merasa dirongrong oleh sekelompok gambar 

yang mengikat mereka, akan tetapi tidak menghasilkan kesan atau inpresi visual yang 

jelas, jadi yang terpenting adalah pemusatan perhatian pada gagasan utama. Penyajian 

gambar hendaknya dilakukan secara bertahap, dimulai dengan memperagakan konsep-

konsep pokok artinya apa yang terpenting dari pelajaran itu. Lalu diperhatikan gambar 

yang menyertainya, lingkungannya, dan lain-lain berturut-turut secara lengkap. 

 

4. Kurangilah penambahan kata-kata pada gambar oleh karena gambar-gambar itu 

sangat penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita, atau dalam menyajikan 

gagasan baru. Misalnya dalam mata pelajaran biologi. Para siswa mengamati gambar-

gambar candi gaya Jawa Tengah dan Jawa Timur menjelaskan bahwa mengapa bentuk 

tidak sama, apa ciri-ciri membedakan satu sama lain. Guru bisa saja tidak bisa mudah 

dipahami oleh para siswa yang bertempat tinggal di lingkungan hutan tropis asing. 

Demikian pula istilah supermarket  terdengar asing bagi siswa-siswa yang hidup si 
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kampung. Melalui gambar itulah mereka akan memperoleh kejelasan tentang istilah 

Verbal. 

 

5. 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. Keterampilan jenis keterbacaan visual dalam hal ini 

sangat diperlukan bagi para siswa dalam membaca gambar-gambar itu. 

 

6. Mengevaluasi kemajuan kelas, bisa juga dengan memanfaatkan gambar baik secara 

umum maupun secara khusus. Jadi guru bisa mempergunakan gambar datar, slides atau 

transparan untuk melakukan evaluasi belajar bagi para siswa. Pemakaian instrumen tes 

secara bervariasi akan sangat baik dilakukan guru, dalam upaya memperoleh hasil tes 

yang komprehensip serta menyeluruh. 

 

Media gambar cetak diharapkan akan meningkatkan hasil belajar siswa yang belum 

mencapai standar kelulusan. Selain itu juga pemanfaatan media gambar cetak di harapkan 

akan mempengaruhi pola berpikir dan kreatifitas siswa dalam belajar. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka identifikasi masalah adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh penggunaan media gambar cetak terhadap hasil belajar siswa? 

2. Kemampuan guru dalam mengajar mempengaruhi proses pembelajaran? 

3. Media gambar cetak mengembangkan dan membantu para siswa untuk memiliki sikap 

tanggung jawab,memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, maupun 

dalam keterampilan proses belajar ? 

 



9 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah penelitian ini dibatasi pada 

“Pengaruh penggunaan media gambar cetak terhadap hasil belajar siswa kelas VIII 

semester genap pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMPN 1 Natar 

Lampung Selatan Tahun Pembelajaran 2012/2013”. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

“Apakah ada pengaruh pemanfaatan media gambar cetak terhadap hasil belajar siswa 

kelas VIII semester ganjil di SMPN 1 Natar Lampung Selatan  Tahun Pelajaran 

2012/2013”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 

Menjelaskan apakah media gambar  dapat mempengaruhi peningkatan hasil belajar  

siswa kelas VIII semester ganjil pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di 

SMPN 1 Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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F. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Penelitian tentang Pengaruh pemanfaatan media gambar terhadap hasil belajar 

siswa kelas VIII semester ganjil pada mata  pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan di SMP N 1 Natar Lampung Selatan.  Secara teoritis dapat 

berguna untuk mengembangkan konsep ilmu  pendidikan khususnya pendidikan 

kewarganegaraan yang mengkaji tentang pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 

2. Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran pada guru mata   

    pelajaran Pkn tentang alternatif strategi pembelajaran yang dapat  

     diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar Pkn. 

3. Memberikan wawasan pengetahuan kepada siswa tentang strategi dalam  belajar 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Hasil dari penelitian ini berguna untuk membantu mengarahkan guru  dalam  

 meningkatkan kemampuan dalam menggunakan berbagai media pembelajaran,  

 salah satunya dengan menggunakan media gambar. 

2. Bagi siswa dapat memberikan nuansa baru dalam kegiatan proses belajar dengan  

 pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) sehingga  

 diperoleh hasil belajar yang optimal. 

G.  Ruang Lingkup Penelitian 

 

a. Ruang Lingkup Objek Penelitian 

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah media gambar. 
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b. Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini subjeknya adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 1 Natar 

Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

c. Ruang Lingkup Tempat Penelitian 

            Penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran   

            2012/2013. 

 

d. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk ruang lingkup penelitian ilmu pendidikan, khususnya 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang membahas tentang pelaksanaan 

media gambar cetak dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

e. Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan 

olah Dekan FKIP Unila sampai dengan penelitian ini selesai. 

 

 


