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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena meneliti masalah-

masalah actual yang berlangsung dilapangan khususnya mengenai pengaruh 

penggunaan media gambar  terhadap hasil belajar siswa sehingga penggunaan 

metode deskriptif kuantitatif sangat tepat untuk menggambarkan serta 

menemukan apakah ada pengaruh yang berarti antara penggunaan media 

gambar terhadap hasil belajar siswa yang dianalisis dalam bentuk angka atau 

perhitungan kuantitatif. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Subagyo (1997:23), populasi adalah obyek penelitian sebagai sarana 

untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Sedangkan Nawawi (2004:141), 

populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai-nilai tertentu atau peristiwa-

peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam 

suatu penelitian. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan suatu 

pengertian bahwa populasi adalah totalitas dari suatu obyek yang diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII F dan VIII G di 
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SMPN 1 Natar Lampung Selatan tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 61 

orang. 

2. Sampel Penelitian 

Menurut pendapat Suharsimi Arikunto (1998: 107), sampel adalah “Sebagai 

atau wakil populasi yang diteliti dalam menentukan sampel untuk sekedar 

ancer-ancer, maka apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil 

semua, penelitian ini merupakan penelitian populasi”. Dalam penelitian ini 

penulis mengambil sampel sebanyak 2 kelas yaitu kelas VIII G dengan jumlah 

31 siswa dan VIII F dengan jumlah 30 siswa sebagai kelas eksperimen yaitu 

VIII G, sedangkan kelas VIII F sebagai kelas kontrol di SMPN 1 Natar 

Lampung Selatan. Adapun data jumlah siswa dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Sampel penelitian pada siswa kelas VIII F dan VIII G SMP 

Negeri 1 Natar Lampung Selatan tahun pelajaran 2012/2013. 

 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 VIII F 17 13 30 

2 VIII G 18 13 31 

 Jumlah 35 26 61 

Sumber : Daftar nilai guru pelajaran Pkn kelas VIII 

Berdasarkan teori tersebut, maka penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

F dan VIII G yang keseluruhannya berjumlah 61 orang. 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu : 

1. Variabel Bebas (X) : Penggunaan Media gambar. 
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2. Variabel Terikat (Y) : Hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa       

  SMPN 1 Natar Lampung Selatan 

1. Definisi Operasional Variabel 

 

a. Pemanfaatan Media Gambar. 

Gambar, lukisan, kartun, ilustrasi dan foto yang diperoleh dari berbagai 

sumber tersebut dapat dipergunakan oleh guru secara efektif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 

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). 

 

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 kepda 

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

pertama flat opaque picture atau gambar datar tidak tembus pandang, 

misalnya gambar fotografi, gambar dan lukisan cetak. Kedua adalah 

transparent picture atau gambar tembus pandang, misalnya film slides, 

film strips dan transparancies. 
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b.  Prinsip-prinsip Pemakaian Media Gambar. 

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. 

2. Padukan gambar-gambar kepada pelajaran, sebab keefektivan 

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. 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-

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/daya-serap-belajar-siswa.html
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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. 

Sekali gagasan dibentuk dengan baik, ilustrasi tambahan bisa 

berfaedah memperbesar konsep-konsep permulaan. 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 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. 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2010/10/seni-kriya.html


29 

 

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. 

c. Memilih gambar yang baik dalam pengajaran 

 

Dalam pemilihan gambar yang baik untuk kegiatan pengajaran terdapat 

beberapa kriteria yang perlu diperhatikan antara lain: 

1. Keaslian gambar. Gambar menunjukkan situasi yang sebenarnya, 

seperti melihat keadaan atau benda yang sesungguhnya. Kekeliruan 

dalam hal ini akan memberikan pengaruh yang tak diharapkan gambar 

yang palsu dikatakan asli. 

2. Kesederhanaan. Gambar itu sederhana dalam warna, menimbulkan 

kesan tertentu, mempunyai nilai estetis secara murni dan mengandung 

nilai praktis. Jangan sampai peserta didik menjadi bingung dan tidak 

tertarik pada gambar. 

3. Bentuk item. Hendaknya sipengamat dapat memperoleh tanggapan 

yang tetap tentang obyek-obyek dalam gambar. 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/01/penerapan-kode-etik-pada-profesi-guru.html
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4. Perbuatan. Gambar hendaknya hal sedang melakukan perbuatan. Siswa 

akan lebih tertarik dan akan lebih memahami gambar-gambar yang 

sedang bergerak. 

5. Fotografi. Siswa dapat lebih tertarik kepada gambar yang nilai 

fotografinya rendah, yang dikerjakan secara tidak profesional seperti 

terlalu terang atau gelap. Gambar yang bagus belum tentu menarik dan 

efektif bagi pengajaran. 

6. Artistik. Segi artistik pada umumnya dapat mempengaruhi nilai 

gambar. Penggunaan gambar tentu saja disesuaikan dengan tujuan yang 

hendak dicapai 

Kriteria-kriteria memilih gambar seperti yang telah dikemukakan di atas juga 

berfungsi untuk menilai apakah suatu gambar efektif atau tidak untuk digunakan 

dalam pengajaran. Gambar yang tidak memenuhi kriteria tidak dapat digunakan 

sebagai media dalam mengajar. 
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d. Beberapa kelebihan yang lain dari media gambar adalah : 

 

Menurut Hamalik (dalam Azhar Arsyad, 1996: 91), ada beberapa 

kelebihan dan kelemahan dari media gambar, yaitu: 

1. Sifatnya konkrit. Gambar/ foto lebih realistis menunjukkan pokok 

masalah dibanding dengan media verbal semata. 

2. Gambar dapat mengatasai masalah batasan ruang dan waktu. Tidak 

semua benda, objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak 

selalu bisa, anak-anak dibawa ke objek tersebut. Untuk itu gambar 

atau foto dapat mengatasinya. Air terjun niagara atau danau toba dapat 

disajikan ke kelas lewat gambar atau foto. Peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di masa lampau, kemarin atau bahkan menit yang lalu kadang-

kadang tak dapat dilihat seperti apa adanya. Gambar atau foto sangat 

bermanfaat dalam hal ini. 

3. Media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Sel atau 

penampang daun yang tak mungkin kita lihat dengan mata telanjang 

dapat disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar. 

4. Dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk 

tingkat usia beberapa saja, sehingga dapat mencegah atau 

membetulkan kesalah pahaman. 

5. Murah harganya, mudah didapat, mudah digunakan, tanpa 

memerlukan peralatan yang khusus. 
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Selain kelebihan-kelebihan tersebut gambar atau foto mempunyai 

beberapa kelemahan yaitu : 

1. Gambar atau foto hanya menekankan presepsi indra mata. 

2. Gambar atau foto benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk 

kegiatan pembelajaran. 

3. Ukuran sangat terbatas untuk kelompok besar. 

e. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar adalah nilai yang diperoleh siswa dalam bentuk angka serta 

pula dapat berupa indeks yang menentukan berhasil tidaknya seseorang 

dalam proses belajar mengajar yang mencerminkan hasil yang dicapai oleh 

setiap siswa dalam periode tertentu. 

Adapun indikator hasil belajar siswa adalah hasil tes mulai dari pre tes, tes 

formatif sampai dengan tes sumatif. 

 

D. Rencana Pengukuran Variabel 

 

Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Pemanfaatan Media Gambar  

Pengukurannya dapat dilakukan dengan apa yang dapat dimanfaatkan  dan 

tidak dimanfaatkan, untuk mengetahui media gambar  yang dimanfaatkan 

dan tidak dimanfaatkan yaitu dengan melihat masing-masing besaran 
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tingkat kontribusi dari langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan 

Media Gambar  terhadap hasil belajar siswa. 

 

2. Hasil Belajar Siswa 

Untuk mengkategorikan hasil belajar siswa yaitu dengan menggunakan 

variabel yang akan diukur dan bagaimana cara pengukurannya. Yang 

diukur adalah indikator hasil belajar siswa, adapun indikator hasil belajar 

siswa yaitu, Ranah proses berpikir (cognitive domain), Ranah nilai atau 

sikap (affective domain), Ranah keterampilan (psychomotor domain). 

 

Cara pengukurannya dengan melihat tingkat hasil belajar siswa dengan 

kategori sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik. 

 

Table 1. Tingkat Hasil Belajar Siswa Kelas VIII di SMP N 1 Natar   

   Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013 

Nomor Kelas Interval Kategori 

1 10-49 Kurang Baik 

2 50-69 Cukup Baik 

3 70-89 Baik 

4 90-100 Sangat Baik 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Salah satu cara dalam melengkapi penelitian ini dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang 

lengkap yang nantinya dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian. 
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Usaha dalam pengumpulan data penelitian ini, maka digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Teknik Pokok 

a. Tes 

Tes disajikan dalam bentuk pertanyaan, tes disusun penulis sesuai dengan 

sub pokok bahasan yang disajikan selama eksperimen. 

 

b. Angket 

Angket adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang dikirimkan kepada 

responden baik secara langsung atau tidak langsung. 

Jenis angket ada dua yaitu: 

1. Angket tertutup mempunyai bentuk-bentuk pertanyaan: 

(ya-tidak, pilihan ganda, skala penelitian, dan daftar cek). 

2. Angket terbuka mempunyai bentuk pertanyaan: 

Jawaban singkat atau uraian singkat (bentuk isian). 

Penelitian ini menggunakan jenis angket tertutup 

 

c. Wawancara 

Teknik wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi-

informasi tambahan yang dirasakan perlu untuk menunjang data penelitian 

wawancara dilakukan terhadap guru PKn di SMP Negeri 1 Natar Lampung 

Selatan. 
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2. Teknik Penunjang 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data sekunder yang 

berupa keterangan-keterangan, catatan-catatan dan laporan yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

 

b. Studi Kepustakaan 

Teknik kepustakaan merupakan teknik pendukung dalam suatu penelitian. 

Penulis menggunakan teknik kepustakaan untuk mempelajari literatur-

literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Selain itu 

teknik kepustakaan juga berguna untuk mencari relevansi antara masalah 

penelitian dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli sehingga 

dapat dipergunakan sebagai landasan oleh peneliti. 

 

F. Uji Instrument 

 

1. Uji Validitas 

Menurut Suharsimi Arikunto (2001:168), “Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat kevalidan dan kesohihan suatu instrument”. Dengan 

demikian untuk menentukan validitas isi yaitu akan dilihat dari bentuk dan 

susunan soal pre tes, pos tes, dengan cara konsultasi dengan pembimbing dan 

diadakan perbaikan. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Suharsimi Arikunto (2001:178), bahwa untuk menumbuhkan 

kemantapan alat pengumpul data maka akan diajukan uji coba tes. Reliabilitas 
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menunjukan bahwa suatu instrument dapat dipercaya untuk dipergunakan 

sebagai alat pengumpulan data instrument karena instrument tersebut sudah 

baik dengan teknik belah dua. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan uji reliabilitas 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan uji coba angket kepada 10 orang diluar responden 

2. Hasil uji coba dikelompokkan dalam item ganjil dan item genap 

3. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan product moment, yaitu 

Rxy = 
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Keterangan: 

rxy = Koofisien korelasi antara gejala x dan y 

xy  = Product dari gejala x dan y 

N   = Jumlah populasi 

(Suharsimi Arikunto, 1997:256) 

 

4. Kemudian untuk mengetahui reliabilitas seluruh kuisioner digunakan 

rumus Spearman Brown sebagai berikut: 

rxy = 
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r
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Keterangan: 

rxy = Koofisien reliabilitas seluruh tes 

rgg = Koofisien korelasi item ganjil dan genap instrument 

(Suharsimi Arikunto, 1992:37) 
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5. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

0,09 1,00 = Reliabilitas tinggi 

0,50 0,89 = Reliabilitas sedang 

0,00 0,49 = Reliabilitas rendah 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul yaitu 

dengan mengidentifikasi data, menyeleksi dan selanjutnya dilakukan 

klasifikasi data kemudian menyusun data. Adapun tekniknya sebagai berikut: 

Menentukan klasifikasi skor menggunakan rumus interval, yaitu: 

I = 
K

NRNT 
 

 Keterangan: 

 I = interval 

 NT = nilai tertinggi 

 NR = nilai terendah 

 K = kategori 

 (Sutrisno Hadi, 1986:12) 

Pengujian keeratan pengaruh digunakan dengan menggunakan rumus Chi 

Kuadrat sebagai berikut: 
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Keterangan: 

x
2
  = Chi Kuadrat 




k

i 1

 = Jumlah Baris 




k

j 1

 = Jumlah Kolom 

Oij  = Banyaknya data yang diharapkan terjadi 

Eij  = Banyaknya data hasil pengamatan 

(Sudjana, 1996:280) 

Dengan kriteria uji sebagai berikut: 

a. Jika hitung lebih besar atau sama dengan table dengan taraf signifikan 5% 

maka hipotesis diterima. 

b. Jika hitung lebih kecil atau sama dengan table dengan taraf signifikan 5% 

maka hipotesis ditolak. 

 

Selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan rumus koefisien 

kontingensi, hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

metode pembelajaran tipe jigsaw terhadap hasil belajar siswa, yaitu: 

c = 
nx

x

2

2

 

Keterangan: 

C = Koefisien kontingen 

x
2
 = Chi Kuadrat 

n = Jumlah Sampel 

(Sudjana, 1996:280) 
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Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi 

faktor-faktor, maka harga C dibandingkan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Cmaks = 
M

M 1
 

Keterangan: 

Cmaks = Koefisien kontingen maksimum 

M  = Harga minimum antara banyak baris dan kolom dengan kriteria 

uji pengaruh makin dekat dengan harga Cmaks makin besar derajat asosiasi 

antar faktor. 

(Sutrisno Hadi, 1989:317). 

 

 

A. Uji T-test 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini berupa angka-angka oleh karena itu 

teknik analisis data menggunakan teknik analisis data T-test. Test „t‟/”t” test, 

adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji 

kebenaran/kepalsuan hipotesa nihil yang menyatakan bahwa diantara dua buah 

Mean sample yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak 

terdapat suatu perbedaan yang signifikan. (Sutrisno Hadi, 1988:276) 

 

Rumus teknik analisis data T-test sebagai berikut: 

 

t = 
    MeMkkeMeMk
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Dalam mana : 
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k = kelompok kontrol 

e = kelompok eksperimen 

(Sutrisno Hadi, 1988:277) 

 

Kriteria: 

T0 ttabel : hipotesis kerja diterima 

T0 ttabel : hipotesis kerja diterima 

 

B. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah uji dua rata-rata. Rumus statistik yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

S
2
 = 

   
2
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Setelah itu dilanjutkan dengan uji ttest, rumus statistik yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 
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thit = 

22

11

nn

S


 

(Sudjana, 1999:239) 

 

Kriteria uji tolak hipotesis H0 jika: 

thit > ttabel (1-α)(dk = n1+n2-2) 

keterangan: 

S
2 

 : Variansi dari sampel 

N1  : Besar sampel pada kelas yang diajar dengan media peta 

N2  : Besarnya sampel pada kelas yang diajar dengan media peta 

X1  : Rata-rata kelompok yang diajar dengan media peta 

X2  : Rata-rata kelompok yang diajar tanpa media peta 

S 2

1   : Variansi kelas yang diajar dengan media peta 

S 2

2   : Variansi kelas yang diajar tanpa media peta 

 

 

 

Hipotesis statistik adalah sebagai berikut: 

1. Hiotesis I 

Hp1  : Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar bidang studi  

  PKn yang diajar dengan menggunakan media gambar  

  dengan yang tidak diajar menggunakan media  

  gambar. 

H0  : 21 XX   

HA  : 21 XX   
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2. Hipotesis II 

Hp1  : Hasil belajar bidang studi PKn yang diajar dengan  

  menggunakan media gambar   

  lebih baik dibandingkan dengan yang tidak diajar  

  menggunakan media gambar  

H02  : 21 XX   

HA2  : 21 XX   

 

Kriteria: Terima HA2 jika HA2 > H02, tolak HA2 jika HA2, H02 

 

Keterangan : 

Hp : Hipotesis penelitian 

H0 : Hipotesis nol 

HA : Hipotesis Alternatif 

X1 : Pengajaran memakai media peta 

 

X2 : Pengajaran tanpa media peta 

 : Skor/nilai rata-rata 

(Sudjana, 1992) 

 


