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ABSTRAK 

 

Al Baladi, Farid.  2016. “Perbandingan Penggunaan Media Pembelajaran 

Berbasis TIK dengan Media Gambar dalam Meningkatkan Hasil Balajar 

PKn Pada Siswa Kelas IV SD di-Gugus Diponegoro Kecamatan Mejobo 

Kabupaten Kudus”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. 

Purnomo, M.Pd., Drs. Susilo, M.Pd. 

 

  

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa hasil belajar PKn siswa kelas 

IV SD di-Gugus Diponegoro Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus berdasarkan 

hasil observasi siswa kelas IV, hanya 70 % dari jumlah siswa yang memperoleh 

nilai diatas KKM yaitu 65. Rumusan masalah penelitian ini: adakah perbedaan 

hasil belajar PKn pada siswa kelas IV yang menggunakan media berbasis TIK 

dengan siswa kelas IV yang menggunakan media gambar di-Gugus Diponegoro 

Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus? Tujuan penelitian ini untuk menguji 

perbedaan hasil belajar PKn pada siswa kelas IV yang menggunakan media 

berbasis TIK dengan siswa kelas IV yang menggunakan media gambar di-Gugus 

Diponegoro Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.  

Penelitian ini adalah penelitian jenis komparatif. Populasi dari penelitian 

ini adalah siswa kelas IV sekolah dasar yang tergabung dalam gugus Diponegoro 

Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu cluster random assignment. Alat pengumpul data berupa lembar 

pengamatan dan test soal, analisis data menggunakan uji T-test.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Hasil belajar PKn siswa kelas 

IV dengan menggunakan media berbasis TIK menunjukkan sebanyak 78 % 

memperoleh nilai diatas KKM dengan rata-rata 78,03 dengan kategori baik. 

Sedangkan hasil belajar PKn siswa kelas IV dengan menggunakan media gambar 

menunjukkan sebanyak 58 % memperoleh nilai diatas KKM dengan rata-rata 67,9 

dengan kategori lebih dari cukup. Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan 

uji Independent Sample T-Test dengan bantuan program SPSS, Pada output 

diketahui t hitung 2,575, t tabel 2,004, Df 55. Nilai t hitung > t tabel = 2,575 > 

2,004 dan P value = 0,013 < 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada perbedaan hasil 

belajar PKn siswa kelas IV yang menggunakan media berbasis TIK dengan media 

gambar. 

Simpulan penelitian ini yaitu media berbasis TIK dapat diterapkan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dan dapat dijadikan sebagai alternatif dalam memilih media 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

Kata kunci: Belajar, Gambar, Hasil, Media, PKn, TIK 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ..................................................................................  i 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..............................................  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN ..........................................  iv 

MOTO DAN PERSEMBAHAN ...............................................................  v 

PRAKATA ..................................................................................................  vi 

ABSTRAK ..................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI ...............................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ......................................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................................   xv 

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................  1 

1.1 Latar Belakang................................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ..........................................................................  4 

1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................  5 

1.4 Manfaat ...........................................................................................  5 

BAB II KAJIAN PUSTAKA .....................................................................  7 

2.1 Kajian Teori ....................................................................................  7 

2.1.1 Media Pembelajaran ....................................................................  7 

2.1.1.1 Pengertian Media ......................................................................  7 

2.1.1.2 Penggunaan Media Pembelajaran .............................................  9 

2.1.1.3 Jenis-Jenis Media Pembelajaran ...............................................  11 

2.1.1.4 Media Berbasis TIK .................................................................  13 

2.1.1.5 Media Gambar ..........................................................................   15 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran ..................................................................   17 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran ..........................................................   17 

2.1.2.2 Komponen Pembelajaran ..........................................................  18 

2.1.2.3 Teori Perkembangan Kognitif Anak ........................................  20 

2.1.2.4 Hasil Belajar .............................................................................   21  



 
 

x 
 

2.1.3 Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar ...........................................  25 

2.1.3.1 Pengertian PKn .........................................................................   25 

2.1.3.2 Tujuan PKn ...............................................................................  26 

2.1.3.3 Ruang Lingkup PKn .................................................................  27 

2.1.3.4 Media dalam Pembelajaran PKn ..............................................  29 

2.1.3.5 Penilaian dalan Pembelajaran PKn ...........................................   30 

2.1.3.6 Penggunaan Media Berbasis TIK dan Media Gambar pada        

Pembelajaran PKn SD ............................................................   32 

2.2 Kajian Empiris ................................................................................   35 

2.3 Kerangka Berfikir ...........................................................................   38 

2.4 Hipotesis .........................................................................................  39 

BAB III METODE PENELITIAN ...........................................................  40 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian ............................................................  40 

3.2 Definisi Operasional Variabel ........................................................  40 

3.3 Prosedur Penelitian .........................................................................  42 

3.4 Subjek, Lokasi dan Waktu Penelitian .............................................  43 

3.4.1 Subjek Penelitian .........................................................................  43 

3.4.2 Lokasi Penelitian .........................................................................  43 

3.4.3 Waktu Penelitian .........................................................................  44 

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian......................................................  44 

3.5.1 Populasi Penelitian ......................................................................  44 

3.5.2 Sampel Penelitian ........................................................................  44 

3.6 Variabel Penelitian .........................................................................  45 

3.6.1 Variabel Terikat ...........................................................................  45 

3.6.2 Variabel Bebas.............................................................................  46 

3.7 Data dan Teknik Pengumpulan Data ..............................................  47 

3.7.1 Sumber Data ................................................................................  47 

3.7.1.1 Siswa.........................................................................................  47 

3.7.1.2 Guru ..........................................................................................  47 

3.7.1.3 Catatan Lapangan .....................................................................  48 

3.8 Jenis Data........................................................................................  48 



 
 

xi 
 

3.8.1 Data Kualitatif .............................................................................  48 

3.8.2 Data Kuantitatif ...........................................................................  48 

3.9 Teknik Pengumpulan Data .............................................................  48 

3.9.1 Observasi .....................................................................................  48 

3.9.2 Tes ...............................................................................................  49 

3.9.3 Wawancara ..................................................................................  49 

3.9.4 Catatan Lapangan ........................................................................  49 

3.9.5 Dokumentasi ................................................................................  50 

3.10 Uji Coba Instrumen ......................................................................  50 

3.10.1 Taraf Kesukaran ........................................................................  50 

3.10.2 Daya Pembeda ...........................................................................  51 

3.10.3 Validitas .....................................................................................  52 

3.10.4 Reliabilitas .................................................................................  53 

3.11 Analisis Data ................................................................................  54 

3.11.1 Uji Normalitas ...........................................................................   55 

3.11.2 Uji Homogenitas ........................................................................  56 

3.11.3 Uji Hipotesis ..............................................................................  58 

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN  ........................................................  60 

4.1 Deskripsi Lokasi Dan Subjek Penelitian Jenis ...............................  60 

4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian ......................................................  61 

4.2.1 Penggunaan Media Berbasis TIK ................................................  61 

4.2.2 Penggunaan Media gambar .........................................................  62 

4.2.3 Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan ...............................  64 

4.2.3.1 Hasil Belajar PKn dengan menggunakan Media Berbasis  

           TIK  ...........................................................................................  64 

4.2.3.2 Hasil Belajar PKn dengan Menggunakan Media Gambar .......  66 

4.3 Analisis Data ..................................................................................  68 

4.3.1 Uji Hipotesis ................................................................................  68 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian ..........................................................  69 

4.4.1 Hasil Belajar PKn dengan menggunakan Media Berbasis TIK ..  69 

4.4.2 Hasil Belajar PKn dengan Menggunakan Media Gambar ..........  70 



 
 

xii 
 

4.4.3 Perbandingan Hasil Belajar PKn Menggunakan Media  

        Berbasis TIK dengan Media Gambar ...........................................  71 

4.5 Implikasi Penelitian ........................................................................  73 

BAB V PENUTUP  .....................................................................................  75 

5.1 Simpulan .........................................................................................  75 

5.2 Saran ...............................................................................................  76 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................  78 

LAMPIRAN ................................................................................................  80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.1 Uji Normalitas ...........................................................................  56 

Tabel 3.2 Uji Homogenitas  ......................................................................  58 

Tabel 4.1 Data Siswa kelas IV SD Negeri 2 Jepang dan  

               SD Negeri 3 Gulang  ..................................................................  60 

Tabel 4.2 Skor Penggunaan Media berbasis TIK .....................................  62 

Tabel 4.3 Skor Penggunaan Media berbasis Gambar ...............................  63 

Tabel 4.4 Tabel Distribusi Skor Hasil Belajar PKn  

               dengan Media Berbasis TIK ......................................................  65 

Tabel  4.5 Tabel Distribusi Skor Hasil Belajar PKn  

               dengan Media Gambar ...............................................................  67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 4.1 Diagram Data Siswa kelas IV SD Negeri 2 Jepang dan  

                  SD Negeri 3 Gulang ................................................................  60 

Gambar 4.2 Diagram Skor Penggunaan Media berbasis TIK ...................  62 

Gambar 4.3 Diagram Skor Penggunaan Media  Gambar .........................  64 

Gambar 4.4 Diagram Distribusi Skor Hasil Belajar PKn dengan  

                  Media Berbasis TIK  ...............................................................  66 

Gambar 4.5 Diagram Distribusi Skor Hasil Belajar PKn dengan Media  

                  Gambar ....................................................................................  68 

 

 

  



 
 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Lembar  Pengamatan Perbandingan Penggunaaan  

                  Media Pembelajaran Berbasis TIK .........................................  80 

Lampiran 2. Lembar  Pengamatan Perbandingan Penggunaaan  

                  Media Gambar.........................................................................  92 

Lampiran 3. Instrumen Tes .......................................................................  104 

Lampiran 4. Rekapitulasi Nilai Uji Coba Instrumen soal .........................  110 

Lampiran 5. Perhitungan Taraf Kesukaran Soal .......................................  114 

Lampiran 6. Perhitungan Daya Beda Soal ................................................  115 

Lampiran 7. Perhitungan Validitas & Reliabilitas ....................................  116 

Lampiran 8. Nilai Hasil Belajar PKn yang Menggunakan Media TIK ....  118 

Lampiran 9. Nilai Hasil Belajar PKn yang Menggunakan Media  

                  Gambar ....................................................................................  120 

Lampiran 10. Perhitungan Uji Normalitas ................................................  122 

Lampiran 11. Perhitungan Uji Homogenitas ............................................  123 

Lampiran 12. Perhitungan Uji Hipotesis ..................................................  124 

Lampiran 13. Media Berbasis TIK ...........................................................  125 

Lampiran 14. Media Gambar ....................................................................  127 

Lampiran 15. Surat-Surat ..........................................................................  131 

Lampiran 16. Dokumentasi .......................................................................  135 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG MASALAH  

 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 menguraikan bahwa “Tiap 

warga negara berhak mendapat pengajaran“. Hal ini diperkuat dengan UU No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 8 bahwa 

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan 

yang dikembangkan. 

 Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai penyiapan generasi 

muda dalam hal ini pelajar (siswa) untuk menjadi seorang warga negara yang 

mempunyai pengetahuan, kecakapan, & nilai-nilai yang di perlukan untuk bisa 

berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya (Samsuri 2011: 28).  

 Pembelajaran PKN di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta 

didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hakikat Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara 

kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada 

semangat kebangsaan yaitu tekat suatu masyarakat untuk membangun masa depan 

bersama dibawah satu negara yang sama, walaupun masyarakat tersebut berbeda-

beda agama, ras, etnik, atau golongannya. 
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Pembelajaran PKn SD tidak hanya menanamkan nilai – nilai pancasila, 

tetapi juga memberikan kemungkinan kepada siswa SD untuk memahami dan 

membiasakannya dalam kehidupan di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. 

Melalui PKn, nilai-nilai dasar pancasila diharapkan akan dapat mempengaruhi 

pola pikir dan sikap yang mengiringi perkembangan perilaku siswa. Nilai-nilai 

dasar pancasila meliputi: keimanan dan ketaqwaan, kemanusiaan – adil - beradab, 

persatuan dan kesatuan, kemufakatan dan kebersamaan. 

 Upaya pembentukan kepribadian warga Negara Indonesia yang baik 

melaui pembelajaran PKn, ternyata belum sesuai dengan harapan kurikulum 

Pembelajaran PKn di SD. Guru belum memanfaatkan media pembelajaran yang 

menarik dan interaktif. Hal ini mengakibatkan anak kurang bersemangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran.   

 Pola pembelajaran PKn yang demikian kurang mendukung tercapainya 

pembelajaran PKn sesuai harapan kurikulum. Oleh karena itu peneliti mencoba 

untuk menerapkan penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dan gambar 

untuk mencari perbedaan antara penggunaan kedua media tersebut terhadap hasil 

belajar PKn pada siswa kelas IV SD di Gugus Diponegoro Kecamatan Mejobo 

Kabupaten Kudus. 

 Dipilihnya media pembelajaran berbasis TIK dalam pembelajaran PKn 

karena memiliki keunggulan yaitu, dapat memberikan pemahaman yang lebih 

dalam terhadap materi pembelajaran yang sedang dibahas, karena materi dalam 

pembelajaran PKn menyajikan konsep yang sulit atau rumit menjadi mudah atau 

lebih sederhana, Menarik dan membangkitkan perhatian, minat, motivasi, 
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aktifitas, dan kreatifitas belajar peserta didik, serta dapat menghibur peserta didik. 

Sedangkan dipilihnya media gambar dalam pembelajaran PKn karena 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. 

 Berdasarkan temuan Tsalits Taufiqillah dalam jurnal Penggunaan Media 

Gambar Dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pkn Kelas IV SD Hang Tuah 11 Sidoarjo, 

ditemukan bahwa Aktivitas siswa selama proses pmbelajaran pada siklus I 

diperoleh persentase 71,88% yang menunjukkan bahwa aktivitas siswa jauh atau 

belum mencapai kriteria yang ditentukann yaitu 80%.  

 Seluruh aspek aktivitas siswa yang sangat baik dan mencapai kriteria yang 

ditentukan yaitu memberikan respon dari guru yang begitu semangat. Sedangkan 

aspek yang baik namun belum mencapai ketuntasan adalah menjawab pertanyaan 

dan menyampaikan materi, mengerjakan tes yang diberikan guru, aspek yang 

kurang dan belum mencapai kriteria ketuntasan adalah memperhatikan guru 

ketika dalam menyampaiakn materi, diskusi kelompok dan mempresentasikan 

hasil kerja. 

 Hal tersebut juga terjadi di SD di Gugus Diponegoro Kecamatan Mejobo 

Kabupaten Kudus. Peneliti menemukan bahwa hasil belajar PKn siswa kelas IV 

SD di Gugus Diponegoro Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus berdasarkan hasil 

observasi siswa kelas IV, hanya 70 % dari jumlah siswa yang memperoleh nilai 
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diatas KKM yaitu 65. Hal ini dikarenakan kurangnya penggunaan media 

pembelajaran yang inovatif yang dapat menarik perhatian siswa.   

 Berdasarkan uraian tersebut, peneliti hendak meneliti tentang Perbedaan 

Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis TIK dengan Media Gambar dalam 

Meningkatkan Hasil Balajar PKn Siswa Kelas IV SD di Gugus Diponegoro 

Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini 

dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dalam 

pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SD di Gugus Diponegoro Kecamatan 

Mejobo Kabupaten Kudus? 

2) Bagaimanakah penggunaan media gambar dalam pembelajaran PKn pada 

siswa kelas IV SD di Gugus Diponegoro Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus? 

3) Adakah perbedaan hasil belajar PKn pada siswa kelas IV yang menggunakan 

media berbasis TIK dengan siswa kelas IV yang menggunakan media gambar 

di Gugus Diponegoro Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus? 

 

 

 

 



5 
 

 
 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

a. Mendeskripsikan penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dalam 

pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SD di Gugus Diponegoro Kecamatan 

Mejobo Kabupaten Kudus. 

b. Mendeskripsikan penggunaan media gambar dalam pembelajaran PKn siswa 

kelas IV SD di Gugus Diponegoro Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. 

c. Menguji perbedaan hasil belajar PKn pada siswa kelas IV yang menggunakan 

media berbasis TIK dengan siswa kelas IV yang menggunakan media gambar 

di Gugus Diponegoro Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.  

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang ada, sehingga 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang mempunyai perhatian terhadap 

pembelajaran PKn pemanfaatan media pembelajaran. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi: 

1) Peneliti 

a) Untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah. 

b) Memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang pembelajaran 

PKn. 

c) Mengaplikasikan media pembelajaran berbasis TIK dan gambar 

dalam KBM di kelas.  
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2) Lembaga Unnes 

 Memberikan sumbangan penulisan kepada lembaga untuk menjadi 

bahan bacaan yang bermutu dan berkualitas. 

3) Sekolah 

a) Memperkaya laporan yang ada di sekolah 

b) Menginovasi guru lain di sekolah untuk dapat menggunakan media 

pembelajaran yang inovatif.  

c) Menginovasi guru lain disekolah untuk membuat suatu penelitian. 

4) Guru 

a) Guru dapat mengetahui tingkat kesulitan belajar PKn siswa kelas 

IV SD di Gugus Diponegoro Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus. 

b) Guru dapat mengetahui faktor penyebab kesulitan belajar PKn 

siswa kelas IV SD di Gugus Diponegoro Kecamatan Mejobo 

Kabupaten Kudus. 

c) Guru dapat melakukan tindak lanjut untuk mengatasi kesulitan 

belajar PKn 

5)  Siswa 

a) Siswa dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik pada  mata 

pelajaran PKn. 

b) Siswa dapat menjadi lebih antusias dalam pembelajaran di kelas. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Media Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Media 

 Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari 

pengirim menuju penerima (Daryanto 2013:4). Media merupakan sebuah alat 

yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. AECT (Association for Education 

Communication Technologi) memberikan batasan media sebagai segala bentuk 

dan satuan yang digunakan orang untuk mengeluarkan pesan atau informasi. 

Sedangkan Gerlach dan Ely, mengatakan bahwa media adalah manusia, materi, 

atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, ketrampilan, atau sikap (Arsyad 2014:3) 

 Berdasarkan hal tersebut media harus bermanfaat sebagai berikut. 

a) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra. 

c) Menimbulkan gairah belajar, berinteraksi secara langsung antara peserta didik 

dan sumber belajar. 

d) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori, dan kinestetiknya. 
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e)  Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

f) Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, yaitu guru 

(komunikator), bahan pembelajaran, medianpembelajaran, peserta didik 

(komunikan), dan tujuan pembelajaran, jadi media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) 

sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan peserta 

didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran       

(Daryanto 2013:5). 

 Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala bentuk baik berupa manusia, materi atau kejadian 

yang membangun kondisi tertentu sebagai sarana perantara dalam proses belajar 

mengajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang memiliki manfaat yaitu 

dapat memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitis, mengatasi keterbatasan, 

memberi rangsangan yang dapat menyamakan pemahaman siswa serta dapat 

memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien.  

 Selain itu, kontribusi media pembelajaran menurut Kemp and Dayton 

(dalam Daryanto 2013:6) adalah sebagai berikut. 

a) Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. 

b) Pembelajaran dapat lebih menarik. 

c) Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. 

d) Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. 

e) Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. 
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f) Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. 

g) Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran 

dapat ditingkatkan. 

h) Peran guru mengalami perubahan kea rah yang positif. 

 Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan salah satu komponen komunikasi yang sangat penting 

dalam menyampaikan suatu materi yang disampaikan komunikator (guru) pada 

komunikan (siswa) untuk dapat memberikan rangsangan yang sama, 

mempersamakan pengalaman dan menimbulkan pesepsi yang sama dalam 

kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran atau dapat 

dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan serangkaian proses atau aktifitas 

belajar, dimana siswa aktif dalam mempelajari materi pelajaran yang disampaikan 

oleh guru sehingga dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran yang baik. 

2.1.1.2 Penggunaan Media Pembelajaran  

 Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam 

pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar 

yang dicapainya. Ada beberapa alasan, mengapa media pengajaran dapat 

mempertinggi proses belajar siswa. Alasan pertama berkenaan dengan manfaat 

media pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain. 

a) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 
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b) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih 

kuat.  

c) Metode mangajar akan lebih bervariasi, tidak semata mata komunikasi verbal 

malalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mangajar untuk setiap jam pelajaran.  

d) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mangamati, 

malakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

 Alasan kedua mengapa penggunaan media pengajaran dapat mempertinggi 

proses dan hasil pengajaran adalah berkenaan dengan taraf berfikir siswa. Taraf 

berfikir manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berfikir konkret 

menuju ke berfikir abstrak, dimulai dari berfikir sederhana menuju ke berfikir 

kompleks. Penggunaan media pengajaran erat kaitannya dengan tahapan berfikir 

tersebut sebab melalui media pengajaran hal-hal yang abstrak dapat dikonkretkan, 

dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan (Sudjana dan Rivai 2013:2). 

 Menurut Daryanto (2013:10) fungsi media dalam proses pembelajaran 

adalah: 

a) Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau.  

b) Mengamati benda/peristiwa yang sukar dikunjungi. 

c) Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda/hal-hal yang sukat diamati 

secara langsung. 

d) Mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung. 
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e) Mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati secara 

langsung karena sukar ditangkap. 

f) Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk 

didekati. 

g) Mengamati benda yang mudah rusak/sukar diawetkan. 

h) Mudah membandingkan sesuatu. 

i) Dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlanagsung lambat. 

j) Dapat melihat secara lambat gerakan yang berlangsung secara cepat. 

k) Mengamati gerakan-gerakan mesin/alat yang sukar diamati secara langsung. 

l) Melihat ringkasan dari suatu rangkaian pengamatan yang panjang/lama. 

m) Dapat menjangkau audien yang besar jumlahnya dan mengamati suatu obyek 

secara serempak. 

n) Dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-

masing. 

2.1.1.3 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

 Menurut Hamdani (2011:248) media pembelajaran dikelompokkan 

menjadi tiga yaitu. 

a) Media visual 

Media visual adalah media yang dapat dilihat menggunakan indra penglihatan. 

Media visual terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan dan media 

yang dapat diproyeksikan. Stokes (2002:13) penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan media gambar dalam pembelajaran meningkatkan pembelajaran 

dengan berbagai tingkat kesuksesan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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pembelajaran dengan tanpa gambar, hanya gambar dan gambar animasi dapat 

mempengaruhi siswa dengan berbagai tingkat kecerdasan. 

b) Media audio 

Media audio adalah media yang hanya dapat didengar dan dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian serta kemampuan siswa untuk mempelajari bahan 

ajar. Pada umumnya media audio digunakan untuk menyampaikan materi 

tentang mendengarkan. 

c) Media Audio Visual 

Media ini merupakan kombinasi audio dan visual. Media audio visual 

menjadikan penyajian bahan ajar semakin lengkap dan optimal. 

 Menurut Gagne (dalam Daryanto 2013:17) media diklasifikasikan menjadi 

tujuh kelompok yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media 

cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. 

 Menurut Allen (dalam Daryanto 2013:18) terdapat sembilan kelompok 

media yaitu: visual diam, film, televisi, objek tiga dimensi, rekaman, pelajaran 

terprogram, demonstrasi, buku teks cetak dan sajian lisan. 

 Menurut Ibrahim (dalam Daryanto 2013:18) media dikelompokkan 

berdasarkan ukuran serta kompleks tidaknya alat dan perlengkapannya atas lima 

kelompok yaitu media tanpa proyeksi dua dimensi, media tanpa proyeksi tiga 

dimensi, media audio, media proyeksi, televisi video dan komputer. 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

dibedakan atas media audio, media visual, dan media audio visual. 
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2.1.1.4 Media Berbasis TIK 

 Media komputer saat ini telah dimanfaatkan secara luas oleh dunia 

pendidikan. Menurut Hannafin dan Peek dalam Ruminiati (2007:2-18), potensi 

media komputer yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas proses 

pembelajaran sangat tinggi. Hal ini antara lain dikarenakan terjadi interaksi 

langsung antara siswa dengan materi pembelajaran. Selain itu, proses 

pembelajaran dapat berlangsung secara individual dan disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing siswa sehingga potensi siswa dapat lebih tergali. 

Media komputer juga mampu menampilkan unsur audio-visual yang bermanfaat 

untuk meningkatkan minat belajar siswa, atau yang dikenal dengan program 

multimedia. Media komputer pun dapat memberi umpan balik bagi respon siswa 

dengan segera setelah diberi materi. Fungsi media berbasis TIK yaitu:  

a) Meningkatkan daya tarik dan motivasi siswa untuk belajar  

b) Mempermudah guru untuk menyiapkan materi pembelajaran  

c) Memperjelas tayangan materi pembelajaran sehingga perhatian siswa terhadap 

materi yang diberikan guru akan lebih besar.  

 Media berbasis komputer dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, 

prinsip, langkah, proses dan kalkulasi yang kompleks. Komputer dapat 

menjelaskan konsep tersebut secara sederhana dengan penggabungan visual dan 

audio yang dianimasikan, sehingga cocok untuk kegiatan pembelajaran mandiri 

(Daryanto 2013:149). Media komputer dapat difungsikan sebagai multimedia. 

Menurut Daryanto (2013:53) karakteristik multimedia pembelajaran sebagai 

berikut: 



15 
 

 
 

a) Memiliki lebih dari satu media yang konvergen  

b) Bersifat interaktif 

c) Bersifat mandiri 

 Media berbasis komputer dapat mengaplikasikan berbagai bentuk interaksi 

seperti: praktik dan latihan (drill and practice), tutorial, permainan (games), 

simulasi, penemuan dan pemecahan masalah (Daryanto 2013:145). 

 Media berbasis TIK yang digunakan dalam pembelajaran PKn pada KD. 

4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya dan 

KD. 4.2. Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam 

misi kebudayaan internasional adalah media presentasi interaktif berupa power 

point. Dalam media ini materi disajikan beserta contoh dan latihan soal yang 

dibuat secara interaktif. Materi dalam media ini dibuat sesuai dengan tujuan 

instruksional dan indikator mata pelajaran PKn. 

 Adapun indikator penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dalam 

pembelajaran PKn pada KD. 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh 

globalisasi di lingkungannya dan KD. 4.2. Mengidentifikasi jenis budaya 

Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional yaitu: 

(1) Relevan  dengan tujuan pembelajaran; (2) Kelengkapan dengan  materi ajar; 

(3) Kesesuaian dengan situasi siswa; (4) Mengikuti perkembangan  zaman; (5) 

Memberikan kesempatan belajar bagi siswa; (6) Memberikan bantuan siswa untuk 

belajar; (7) memotivasi belajar siswa; (8) memberikan pemahaman kepada siswa; 

(9) meningkatkan aktivitas belajar siswa; (10) Keterbacaan  tulisan/ gambar; (11) 
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Kualitas tampilan/ tayangan; (12) Mudah digunakan; (13) Warna menarik 

perhatian siswa. 

2.1.1.5 Media Gambar  

 Media gambar atau foto adalah media yang paling umum dipakai. Menurut 

Sudjana dan Rivai (2013:68), media gambar adalah media yang 

mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui kombinasi 

pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Menurut Hamdani (2011:263) 

bebarapa kelebihan media dambar antara lain: 

a) Memberikan tampilan yang sifatnya konkret 

b) Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu 

c)  Gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita 

d) Dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk tingkat 

usia berapa saja 

e) Murah harganya dan mudah didapat serta digunakan tanpa memerlukan 

peralatan khusus 

 Ada enam syarat yang perlu dipenuhi oleh gambar atau foto yang baik 

sebagai media pendidikan, antara lain sebagai berikut: 

a) Autentik, yaitu gambar tersebut harus secara jujur melukiskan situasi seperti 

benda sebenarnya. 

b) Sederhana, yaitu komposisi gambar hendaknya cukup jelas menunjukkan 

poin-poin pokok dalam gambar. 

c) Ukuran relatif, yaitu gambar atau foto dapat membesarkan atau memperkecil 

obyek atau benda sebenarnya. 
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d) Gambar atau foto sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan. 

e) Gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Walaupun dari segi mutu kurang, gambar atau foto karya siswa sering lebih 

baik.  

f) Tidak setiap gambar yang bagus merupakan media yanag bagus. Sebagai 

media yang baik, gambar hendaklah bagus dari sudut seni dan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

 Media gambar yang digunakan dalam pembelajaran PKn pada KD. 4.1 

Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya dan KD. 

4.2. Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan internasional adalah gambar cetak berbasis pop up yang sesuai 

dengan materi. Gambar yang sesuai dengan materi dicari dan diunduh dari 

internet kemudian dicetak dan dibentuk pop up sehingga terlihat seperti 3 dimensi. 

Gambar cetak ini kemudian digunakan digunakan untuk menyampaikan materi 

yang akan dipelajari. 

 Adapun indikator penggunaan media gambar dalam pembelajaran PKn 

pada KD. 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungannya dan KD. 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah 

ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional yaitu: (1) Relevan  dengan 

tujuan pembelajaran; (2) Kelengkapan dengan  materi ajar; (3) Kesesuaian dengan 

situasi siswa; (4) Mengikuti perkembangan  zaman; (5) Memberikan kesempatan 

belajar bagi siswa; (6) Memberikan bantuan siswa untuk belajar; (7) memotivasi 

belajar siswa; (8) memberikan pemahaman kepada siswa; (9) meningkatkan 
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aktivitas belajar siswa; (10) Keterbacaan  tulisan/gambar; (11) Kualitas tampilan/ 

tayangan; (12) Mudah digunakan; (13) Warna menarik perhatian siswa. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran  

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

 Menurut aliran behavioristik pembelajaran adalah usaha guru membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. 

Aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai cara guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar mengenal dan sesuatu yang sedang 

dipelajari (Darsono dalam Hamdani 2000:9). Adapun humanistik 

mendeskripsikan pembelajaran sebagai memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya (Sugandi dalam Hamdani 2011:23) 

 Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction yang berarti self 

instruction (dari internal) dan external instruction (dari eksternal). UUSPN No. 20 

tahun 2003 (dalam Hamdani 2011:199) mengartikan pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada sustu lingkungan 

belajar. Briggs (dalam Rifa’i dan Anni 2012:191), pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa 

sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Sedangkan Gagne          

(dalam Rifa’i dan Anni 2012:192) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan  

serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk  mendukung  

proses internal belajar. Hamdani (2011:23) menambahkankan bahwa salah satu 
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sasaran pembelajaran adalah membangun gagasan saintifik setelah siswa 

berinteraksi dengan lingkungan, peristiwa dan informasi dari sekitarnya. 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan serangkaian kegiatan peserta didik yang telah direncanakan atau 

didesain dan bertujuan untuk memudahkan peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. 

 Adapun pembelajaran dalam penelitian ini menitikberatkan pada 

pembelajaran PKn Kelas IV semester II pada KD. 4.1 Memberikan contoh 

sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya dan KD. 4.2 Mengidentifikasi 

jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan 

internasional. 

2.1.2.2 Komponen Pembelajaran 

 Rifa’i dan Anni (2012) berpendapat bahwa dalam proses pembelajaran 

terdapat komponen-komponen pembelajaran, yaitu: 

a) Tujuan 

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaianya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah instructional effect, biasanya berupa pengetahuan, dan 

keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan 

pembelajaran khusus semakin spesifik dan operasional. 

b) Subjek belajar 

Subjek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek karena peserta 

didik adalah individu yang melakukan proses belajar mengajar. Sebagai objek 
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karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku 

pada diri subjek belajar. 

c) Materi pelajaran 

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam  proses 

pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari  

kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran yang komperhensif, terorganisasi  

secara sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga 

terhadap intensitas proses pembelajaran. 

d) Strategi  Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan  pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

e) Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat  atau wahana yang digunakan pendidik 

dalam  proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan 

pembelajaran. 

f) Penunjang 

Komponen penunjang yang  dimaksud dalam sistem pembelajaran  

adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan 

semacamnya. Komponen penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi, 

dan mempermudah terjadinya proses pembelajaran. 

 Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa komponen 

pembelajaran ada 6, yakni tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, strategi 
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pembelajaran, media pembelajaran, dan penunjang. Semua komponen tersebut 

saling terkait. Komponen tersebut merupakan batasan standar komponen 

pembelajaran dan dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi 

lingkungan belajar. 

2.1.2.3 Teori Perkembangan Kognitif Anak 

 Piaget dalam Thobroni (2011: 96) berpendapat bahwa proses belajar harus 

disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Tahapan 

tersebut dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap pra-

operasional, tahap opersional konkret, dan tahap operasional formal. 

a) Tahap sensori motor 

Pada tahap sensori motor (0-2 tahun), seorang anak belajar mengembangkan 

dan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian perbuatan yang 

bermakna. 

b) Tahap pra-operasional 

Pada tahap pra-operasional (2-7 tahun), seorang anak masih sangat 

dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang didapat dari pengalaman menggunakan 

indra sehingga ia belum mampu melihat hubungan-hubungan dan 

menyimpulkan sesuatu secara konsisten. 

c) Tahap opersional konkret 

Pada tahap operasional konkret (7-11 tahun), seorang anak dapat membuat 

kesimpulan dari sesuatu pada situasi nyata atau dengan menggunakan benda 

konkret, dan mampu mempertimbangkan dua aspek dari situasi nyata secara 

bersama-sama (misalnya, antara bentuk dan ukuran). 
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d) Tahap operasional formal 

Pada tahap operasional formal (11 tahun ke atas), kegiatan kognitif seseorang 

tidak mesti menggunakan benda nyata. Pada tahap ini, kemampuan menalar 

secara abstrak meningkat sehingga seseorang mampu untuk berpikir secara 

deduktif. Pada tahap ini pula,seorang mampu mempertimbangkan beberapa 

aspek dari situasi secara bersama-sama. 

 Berdasarkan teori kognitif yang telah dijabarkan di atas dapat diketahui 

bahwa peserta didik usia SD berada pada tahap operasional konkret (7-11 tahun), 

hal ini berarti siswa SD lebih mudah mengingat dan memahami terhadap benda-

benda yang bersifat konkret dan dapat ditangkap oleh alat indra mereka. Oleh 

karena itu dalam pembelajaran haruslah disesuaikan dengan kondisi tahap 

perkembangan  kognitif siswa dengan menggunakan benda-benda konkret yang 

dapat berupa media dalam pembelajaran karena bahan materi PKn penuh dengan 

konsep-konsep yang bersifat abstrak. 

 Menurut Hamalik, dalam Arsyad (2011: 2) media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar digunakan sebagai alat komunikasi guna lebih 

mengefektifkan proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan. Dalam penelitian ini, pembelajaran PKn pada siswa kelas IV akan 

dilakukan menggunakan media berbasis TIK dan media gambar untuk dicari 

perbandingannya. 

2.1.2.4 Hasil Belajar 

 Suprijono (2012:5-6) berpendapat bahwa hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 



23 
 

 
 

keterampilan. Sedangkan menurut Poerwanti (2008: 7.4-7.5) hasil belajar adalah 

keberhasilan siswa setelah mengikuti satuan pembelajaran teretentu. Hasil belajar 

siswa dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah (domain) yaitu: 

a) Domain kognitif 

Pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan lgika-

matematika. 

b) Domain afektif 

Sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi. 

c) Domain psikomotor 

Keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestik, kecerdasan visual-

spasial, dan kecerdasan musikal. 

 Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2012: 6-7) hasil belajar mencakup 

kemampuan Kognitif, Afektif, Psikomotorik. Domain Kognitif adalah knowledge 

(pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, 

contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan 

hubungan), synthesis (mengorganisasikan, me-rencanakan, membentuk bangunan 

baru), dan evaluation (menilai). Domain Afektif adalah receiving (sikap 

menerima), responding (memberikan respons), valuing (nilai), organization 

(organisasi), characterization (karakterisasi). Domain Psikomotor meliputi 

initiatory, pre-routine, dan rountinized. Psikomotor juga mencakup keterampilan 

produktif, teknik, fisik, social, manejerial, dan intelektual. 

 Sedangkan Gagne dalam Suprijono (2012: 5) mengklasifikasikan bentuk 

hasil belajar. Menurut Gagne hasil belajar berupa. 
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a) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.  

b) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang, yang terdiri dari kemampuan mengategorisasi, analitis-sintesis 

fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan 

ini merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

c) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan aktivitas kognitifnya sendiri. 

Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan 

masalah. 

d) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan gerak jasmani dalam 

urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

e) Sikap yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi dan 

eksternalisasi nilai-nilai dan menjadikan nilai tersebut sebagai standar 

perilaku. 

 Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kumpulan pengetahuan, sikap, keterampilan yang dimiliki siswa setelah proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media berbasis TIK dan media 

gambar yang diukur dari aspek C1-C3. 

 Adapaun indikator keberhasilan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

PKn menggunakan media berbasis TIK dan media gambar indikator hasil belajar 

siswa ranah kognitif dalam penelitian ini antara lain: 1) Menceritakan proses 

globalisasi (C1); 2) Menyebutkan pengaruh globalisasi pada makanan, permainan, 

http://www.rajacourse.com/?p=164
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dan kebudayaan (C1); 3) Menjelaskan sikap terhadap pengaruh globalisasi (C2); 

4) Menjelaskan globalisasi kebudayaan (C2); 5) Menyebutkan contoh-contoh 

kebudayaan Indonesia (tarian  tradisional) dan asing (C1); 6) Menampilkan 

dampak positif globalisasi, seperti mengirimkan misi kebudayaan Indonesia ke 

luar negeri (C3). 

 Adapun indikator hasil belajar dalam pembelajaran PKn materi kita 

ditengah-tengah globalisasi, SK 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di 

lingkungannya, dan KD. 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi 

di lingkungannya.  

 Adapun indikator dalam KD tersebut adalah. 

4.1.1 Menceritakan proses globalisasi. 

4.1.2 Menyebutkan pengaruh globalisasi pada makanan, permainan, dan   

kebudayaan. 

4.1.3 Menjelaskan sikap terhadap pengaruh globalisasi 

 KD. 4.2. Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah 

ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional dengan menggunakan media 

berbasis TIK dan media gambar adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Menjelaskan globalisasi kebudayaan. 

4.1.2 Menyebutkan contoh-contoh kebudayaan Indonesia (tarian   tradisional) 

dan asing.  

4.1.3 Menampilkan dampak positif globalisasi, seperti mengirimkan misi 

kebudayaan Indonesia ke luar negeri 
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2.1.3 Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar 

2.1.3.1 Pengertian PKn 

 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara 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 (BSNP 2006:108). 

 Komponen penting dalam pendidikan kewarganegaraan adalah komponen 

keterampilan bermasyarakat. Keterampilan intelektual dalam mata pelajaran PKn 

tidak terpisahkan dari materinya. Keterampilan intelektual yang penting bagi 

pembentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung 

jawab, antara lain keterampilan berfikir kritis, yang meliputi keterampilan 

mengidentifikasi dan mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis, 

mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan sikap atau pendapat berkenaan 

dengan persoalan-persoalan publik. Komponen penting yang ketiga dari 

pendidikan kewarganegaraan, yaitu disposisi kewarganegaraan, menunjuk pada 

ciri-ciri watak pribadi dan watak kemasyarakatan yang diperlukan bagi 

pemeliharaan dan perbaikan demokrasi konstitusional                             

(Winaputra 2007:1.11-1.13). 

 Untuk mencapai tujuan PKn dengan paradigma baru perlu disusun materi 

dan model pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan dan harapan PKn, yakni 

mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelligence) dalam dimensi 

spiritual, rasional, emosional dan sosial, mengembangkan tanggung jawab warga 
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negara (civic responsibility), serta mengembangkan anak didik berpartisipasi 

sebagai warga negara (civic participation) guna menopang tumbuh dan 

berkembangnya warga negara yang baik. Pembelajaran PKn selayaknya dapat 

membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang 

mamadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektifitas 

dalam berpartisipasi (Winaputra 2007:1.33-1.34)     

2.1.3.2 Tujuan PKn 

 Menurut Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, Mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 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. 

2.1.3.3 Ruang Lingkup PKn 
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 Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, 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, sistem 

hukum dan peradilan nasional, 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. 
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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. 

 Penelitian ini membatasi ruang lingkup PKn kelas IV pada standar 

kompetensi 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya, dengan 

KD. 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

 Adapun indikator dalam KD tersebut yaitu: 

4.1.1 Menceritakan proses globalisasi. 

4.1.2 Menyebutkan pengaruh globalisasi pada makanan, permainan, dan 

kebudayaan. 

4.1.3 Menjelaskan sikap terhadap pengaruh globalisasi. 

 KD 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan 

dalam misi kebudayaan internasional. 

 Adapun indikator dalam KD tersebut yaitu: 

4.1.1 Menjelaskan globalisasi kebudayaan. 



30 
 

 
 

4.1.2 Menyebutkan contoh-contoh kebudayaan Indonesia (tarian   tradisional) 

dan asing.  

4.1.3 Menampilkan dampak positif globalisasi, seperti mengirimkan misi 

kebudayaan Indonesia ke luar negeri 

2.1.3.4 Media dalam Pembelajaran PKn  

 Mata pelajaran PKn mempunyai misi membina nilai, moral, dan norma 

secara utuh bulat dan berkesinambungan. Tujuan PKn adalah untuk membentuk 

watak warga negara yang baik, yaitu yang tahu, mau dan sadar akan hak dan 

kewajibannya. Dalam Ppedoman Belajar Mengajar Sekolah Dasar Kurikulum 

2006, PKn memiliki karakter yang berbeda dengan matapelajaran lainnya. Hal ini 

dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri atau hal-hal yang bersifat khusus, yang pada 

prinsipnya PKn lebih menekankan pada pembentukan aspek moral (afektif) tanpa 

meninggalkan aspek yang lain.  

 Untuk mencapai sasaran dan target tersebut, dalam pelaksanaan 

pembelajaran diperlukan penataan alat, bahan, dan sumber belajar agar dapat 

dilihat dan mudah digunakan oleh siswa. Sumber belajar dapat berupa media 

cetak, model, gambar-gambar, laporan, dan kliping. Media pembelajaran dalam 

PKn harus dapat menstimulus lahirnya proses pembelajaran yang aktif dan 

kreaktif. Dalam pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar PKn, ada 

beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk media PKn, yaitu:  

a) membawakan sesuatu atau sejumlah isi pesan harapan  

b) memuat nilai atau moral kontras  

c) diambil dari dunia kehidupan nyata  



31 
 

 
 

d) menarik minat dan perhatian siswa  

e) terjangkau oleh kemampuan belajar siswa  

 Media dalam pengajaran PKn sangat berperan penting karena media dapat 

menstimulasi belajar siswa. Media yang paling tepat digunakan dalam pengajaran 

PKn di SD diantaranya adalah media gambar dan cerita dan pengalaman anak 

sendiri. Pengalaman anak dapat saja digunakan sebagai media sebab pengalaman 

moral anak amatlah bervariasi dan tentu banyak pula hal sama yang dialami oleh 

siswa yang berbeda (Wahab 2002:134). 

 Merancang media pembelajaran PKn sangat tergantung dari jenis media 

yang digunakan. Jenis media yang dapat digunakan/dikembangkan dalam 

pembelajaran PKn, yaitu:  

a) hal-hal yang bersifat visual, seperti bagan, matriks, gambar, data , dan lain-

lain. 

b) hal-hal yang bersifat materiil, seperti model-model, benda contoh  

c) gerak, sikap, dan perilaku, seperti simulasi, bermain peran, role playing  

d) cerita, kasus yang mengundang dilema moral  

2.1.3.5 Penilaian dalam Pembelajaran PKn 

 Sudjana (2009:3) mengatakan bahwa penilaian hasil belajar adalah proses 

pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria 

tertentu. Penilaian dalam pembelajaran merupakan pembuatan keputusan nilai 

keberhasilan didalam suatu pembelajaran melalui pembandingan dengan 

ketentuan yang berlaku. Penilaian juga merupakan suatu pengukuran keberhasilan 

guru dalam proses belajar mengajar. Karena suatu keberhasilan peserta didik juga 
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merupakan keberhasilan guru dalam mentransfer ilmu dengan melalui proses 

pembelajaran yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam 

proses penilaian antar individu maupun kelompok. 

 Sapriya (2012: 293) penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi. Dalam pendidikan, penilaian berarti proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 

 Sapriya (2012: 295) dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian, 

guru perlu mengacu pada sejumlah prinsip penilaian. Dalam Standar Penilaian 

dikemukakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan 

dasar didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Sahih, yakni penilaian didasarkan pada alat penilaian yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur. 

2. Objektif, yakni penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, 

tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.  

3. Adil, yakni penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik 

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, 

budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.  

4. Terpadu, yakni penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen 

kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini hasil penilaian benar-benar dijadikan 

dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh 

peserta didik.  

5. Terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan 

keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.  
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6. Menyeluruh dan Berkesinambungan, yakni penilaian mencakup semua aspek 

kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, 

untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.  

7. Sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan 

mengikuti langkah-langkah baku.  

8. Beracuan Kriteria, yakni penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang ditetapkan.  

9. Akuntabel, yakni penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi 

teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui hasi 

belajar peserta didik dan mengetahui keberhasilan peserta didik dalam proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media berbasis TIK dan media 

gambar dari ranah kognitif melalui test tertulis yang diukur dari aspek C1-C3.  

2.1.3.6 Penggunaan Media Berbasis TIK dan Media Gambar Pada 

Pembelajaran PKn SD 

 Sesuai dengan prinsip pembelajaran PKn yaitu agar siswa memahami 

perannya sebagai warga Negara, maka pembelajaran PKn hendaknya dikemas 

agar siswa terlibat aktif dalam pembelajaran misalnya dengan menggunakan 

media. Media yang cocok digunakan dalam pembelajaran PKn yaitu media 

berbasis TIK dan media gambar.  

 Berdasarkan prinsip pembelajaran PKn tersebut dapat diasumsikan bahwa 

media berbasis TIK lebih diunggulkan dalam pembelajaran PKn. Hal ini 
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dikarenakan media berbasis TIK menggunakan media komputer yang dapat 

difungsikan sebagai multimedia.  

 Media berbasis komputer dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, 

prinsip, langkah, proses dan kalkulasi yang kompleks. Komputer dapat 

menjelaskan konsep tersebut secara sederhana dengan penggabungan visual dan 

audio yang dianimasikan, sehingga cocok untuk kegiatan pembelajaran mandiri 

(Daryanto 2013:149). Fungsi media berbasis TIK yaitu:  

a) meningkatkan daya tarik dan motivasi siswa untuk belajar, 

b) mempermudah guru untuk menyiapkan materi pembelajaran,  

c) memperjelas tayangan materi pembelajaran sehingga perhatian siswa terhadap 

materi yang diberikan guru akan lebih besar.  

 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan Mahmud 

Halidi pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis 

TIK Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN Model 

Terpadu Madani Palu”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh 

media berbasis TIK terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian eksperimen, variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah media berbasis TIK dan variabel bebas adalah motivasi belajar dan hasil 

belajar siswa.Hasil penelitian dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa 

motivasi belajar dan hasil belajar sangat signifikan. Nilai Fhitung dari motivasi 

belajar dan hasil belajar masing -masing adalah 242.07 dan 121.00. Hasil Fhitung 

lebih besar dari Ftabel (1%) = 94.40. Kesimpulannya dengan menggunakan media 
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berbasis TIK pada mata pelajaran IPA SDN Model Terpadu Palu dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. 

 Sedangkan penggunaan media gambar hanya terbatas pada tampilan visual 

berupa gambar-gambar saja. Sehingga penggunaannya dianggap kurang maksimal 

untuk dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini sesjalan dengan pendapat Nana 

Sudjana dan Ahmad Rivai (2013:68), media gambar adalah media yang 

mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui kombinasi 

pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Menurut Hamdani (2011:263) 

bebarapa kelebihan media gambar antara lain:  

a) memberikan tampilan yang sifatnya konkrit, 

b) gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, 

c) gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita, 

d) dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk tingkat 

usia berapa saja, 

e) murah harganya dan mudah didapat serta digunakan tanpa memerlukan 

peralatan khusus. 

 Berdasarkan pendapat diatas penggunaan media berbasis TIK 

diprediksikan dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas IV SD di-

Gugus Diponegoro Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

 Penelitian relevan yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Mahmud Halidi pada tahun 
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2015 dengan judul “Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis TIK Terhadap 

Motivasi dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN Model Terpadu Madani 

Palu”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh media berbasis 

TIK terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian eksperimen, variabel terikat dalam penelitian ini adalah media 

berbasis TIK dan variabel bebas adalah motivasi belajar dan hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa motivasi belajar 

dan hasil belajar sangat signifikan. Nilai Fhitung dari motivasi belajar dan hasil 

belajar masing -masing adalah 242.07 dan 121.00. Hasil Fhitung lebih besar dari 

Ftabel (1%) = 94.40. Kesimpulannya dengan menggunakan media berbasis TIK 

pada mata pelajaran IPA SDN Model Terpadu Palu dapat meningkatkan motivasi 

belajar dan hasil belajar siswa.  

 Zawil Irham pada tahun 2014 dengan judul Peningkatan Hasil Belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Menggunakan Media Gambar Pada Siswa 

Kelas IV SD Negeri 19 Sebauk-Bengkalis. Tujuan penelitiannya adalah untuk 

mengetahui apakah media gambar dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa 

kelas IV SDN 19 Sebauk Bengkalis. Adapun hasilnya sebagai berikut: Sebelum 

pelaksanann pembelajaran siswa diberi tes awal, dan setelah dilakukan tindakan 

setiap siklus siswa diberi post-test. Hasil observasi pada siklus 1 adalah (56.0% ) 

dan skor hasil test mahasiswa berkisar (60.4). Hasil ini belum memenuhi kriteria 

yang ditetapkan untuk ketuntasan siswa yaitu 65. Sehingga diadakan tindakan ke 

dua dengan tetap menggunakan media gambar. Setelah tindakan pada siklus II 

berdasarkan observasi meningkat (76.6%) dan tes yang dilakukan ternyata 
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kemampuan siswa meningkat menjadi (84). Hasil penelitian menyimpulkan 

peningkatan penggunaan media gambar sebesar 8% dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa sebesar 20,6% dan hasil belajar siswa sebesar 16,1%. 

 Penelitian yang dilakukan oleh  Rahmad Sukor B Samad tahun 2013 

dengan judul Uses of ICT in English Teaching in Primary Schools in Wei Nan 

City, China “Penggunaan TIK dalam Pengajaran Bahasa Inggris di SD Kota 

Weinan, china. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

manajemen TIK dalam pengajaran bahasa inggris di SD Weinan, China.  

Penelitian ini adalah penelitian survei terhadap peranan TIK pada pembelajaran 

bahasa inggris SD. Data diperoleh dari jawaban angket dan juga mendalami hasil 

penggunaan TIK pada mata pelajaran Bahasa Inggris dan tantangan sekarang 

dalam melatih penggunaan TIK dalam pendidikan. Hasil menunjukkan bahwa 

penggunaan komputer membuat kelas lebih hidup, memotivasi dan efektif untuk 

siswa. 

 Penelitian yang dilakukan oleh, Lee Yong Tay, Cher Ping Lim dan Joyce 

Hwee Ling pada tahun 2012 dengan judul  Pedagogical approaches for ICT 

integration into primary school English and Mathematics: A singapore case study 

“Pendekatan pedagogik untuk pengintegrasian TIK pada mata pelajaran Bahasa 

inggris dan matematika di SD: Studi Kasus Singapura. Penelitian ini bertujuan 

untuk memeriksa pendekatan pedagogik pada pengajaran bahasa Inggris dan 

matematika dengan TIK di SD Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan TIK dalam bahasa dan  matematika berbeda. Frekuensi penggunaan 

TIK pada Bahasa inggris lebih banyak dibandingkan dengan matematika. Guru 
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matematika mengadopsi pendekatan belajar dari TIK sedangkan Bahasa Inggris 

memfasilitasi siswa untuk belajar dari TIK dan juga dengan menggunakan TIK.  

Hasil studi ini menjelaskan bahwa manfaat belajar dari TIK dan belajar dengan 

TIK sebagai kerangka konsep dalam membimbing peneliti dan guru untuk lebih 

memperhatikan implikasi pedagogis ketika TIK digunakan dalam proses belajar 

mengajar. 

 Penelitian yang dilakukan Oleh Andi Masmi pada tahun 2009 dengan 

judul Peningkatan Hasil Belajar Pkn Berbantuan Media Gambar Di Kelas IV SDN 

9 Palu. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan 

hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN 9 Palu melalui bantuan media gambar. 

Adapun hasilnya sebagai berikut:  Hasil penelitian dengan menggunakan media 

gambar menunjukkan bahwa hipotesis tindakan dapat diterima karena hasil 

belajar PKn siswa kelas IV SDN 9 Palu berhasil ditingkatkan. Hal ini dibuktikan 

dengan meningkatnya persentase ketuntasan klasikal dari 77,5% pada siklus 1 

menjadi 87,5% pada siklus 2 (meningkat 10%), dan daya serap klasikal dari 

79,38% pada siklus 1 menjadi 85,62% pada siklus 2 (6,24%).  

 Penelitian yang dilakukan oleh Suryati dkk pada tahun 2008 dengan judul  

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran PKn Melalui Media 

Gambar di Kelas IV SDN Tou. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pem Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikelas IV 

SDN TOU. Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa persentase hasil 

observasi guru pada siklus I diperoleh persetase 52% masuk dalam kategori 

kurang.Hasil observasi siswa siklus 1 diperoleh persentase 57,2% masuk dalam 



39 
 

 
 

kategori kurang.Hasil observasi guru siklus II diperoleh persentase 82,5% dan 

hasil observasi siswa diperoleh persentase 87,5% masuk kategori sangat baik.Dari 

data hasil penelitian menunjukan bahwa daya serap klasikal siswa meningkat dari 

57,2% pada siklus 1 menjadi 7,28% pada siklus II,sedangkan ketuntasan klasikal 

siswa pada siklus I menjadi 52% menjadi 80% pada siklus II.Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa penerapan media gambar pada pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di kelas IV SDN TOU meningkat dan memdapatkan hasil yang 

sangat baik.  

 Berdasarkan kajian empiris tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

media baik media gambar maupun media berbasis TIK  dapat mempengaruhi hasil 

belajar. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan perbedaan pengaruh antara penggunaan media gambar dengan 

media berbasis TIK terhadap hasil belajar siswa. 

 

2.3 KERANGKA BERFIKIR 

 Berdasarkan permasalahan dan kajian teori tersebut terlihat bahwa hasil 

belajar PKn siswa kelas IV SD Negeri  di Gugus Diponegoro Kecamatan Mejono 

Kabupaten Kudus masih rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya 

hasil belajar adalah penggunaan media yang tidak sesuai dengan karakteristik 

siswa. 

 Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti merancang sebuah penelitian 

komparatif untuk mengetahui perbandingan peggunaan media berbasis TIK 
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dengan media gambar pada pembelajaran PKn kelas IV SD Negeri  di Gugus 

Diponegoro Kecamatan Mejono Kabupaten Kudus. 

 Berdasarkan uraian masalah tersebut, kerangka berfikir dari penelitian 

komparatif ini digambarkan dalam skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 HIPOTESIS 

 Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, hipotesis dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Ha :  ada perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas IV yang menggunakan 

media berbasis TIK dengan media gambar. 

Siswa kelas IV B 

(populasi 2) 
Siswa kelas IV A 

(populasi 1) 

Penggunaan 

media gambar 
Penggunaan 

media TIK 

Hasil Belajar 

PKN 

Hasil Belajar 

PKN Dibandingkan 



 
 

40 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS DAN DESAIN PENELITIAN 

 Penelitian yang digunakan untuk membandingkan penggunaan media 

pembelajaran berbasis TIK dengan media gambar terhadap hasil belajar PKn 

siswa kelas IV adalah dengan menggunakan metode penelitian komparatif. 

Metode penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang mencari 

jawaban secara mendasar tentang sabab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor 

penyebab terjadinya suatu fenomena tertentu. penelitian komparatif bersifat ex 

post facto, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan 

telah selesai berlangsung (Nazir 2011:59). 

 

3.2 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

a. Media gambar yang digunakan dalam pembelajaran PKn adalah gambar cetak 

yang sesuai dengan materi. Gambar yang sesuai dengan materi dicari dan 

diunduh dari internet kemudian dicetak dengan ukuran lebih besar. Gambar 

cetak ini kemudian digunakan digunakan untuk menyampaikan materi yang 

akan dipelajari. Adapun indikator penggunaan media gambar dalam 

pembelajaran PKn pada KD. 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh 

globalisasi di lingkungannya dan KD. 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya 

Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional 

yaitu: (1) relevan  dengan tujuan pembelajaran; (2) kelengkapan dengan
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materi ajar; (3) kesesuaian dengan situasi siswa; (4) mengikuti perkembangan  

zaman; (5) memberikan kesempatan belajar bagi siswa; (6) memberikan 

bantuan siswa untuk belajar; (7) memotivasi belajar siswa; (8) memberikan 

pemahaman kepada siswa; (9) meningkatkan aktivitas belajar siswa;            

(10) keterbacaan  tulisan/ gambar; (11) kualitas tampilan/ tayangan; (12) 

mudah digunakan; (13) warna menarik perhatian siswa. 

b. Media berbasis TIK yang digunakan dalam pembelajaran PKn adalah media 

presentasi interaktif berupa power point. Dalam media ini materi disajikan 

beserta contoh dan latihan soal yang dibuat secara interaktif. Materi dalam 

media ini dibuat sesuai dengan tujuan instruksional dan indicator mata 

pelajaran PKn. Adapun indikator penggunaan media pembelajaran berbasis 

TIK dalam pembelajaran PKn pada KD. 4.1 Memberikan contoh sederhana 

pengaruh globalisasi di lingkungannya dan KD. 4.2 Mengidentifikasi jenis 

budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan 

internasional yaitu: (1) relevan  dengan tujuan pembelajaran; (2) kelengkapan 

dengan  materi ajar; (3) kesesuaian dengan situasi siswa; (4) mengikuti 

perkembangan  zaman; (5) memberikan kesempatan belajar bagi siswa;         

(6) memberikan bantuan siswa untuk belajar; (7) memotivasi belajar siswa;   

(8) memberikan pemahaman kepada siswa; (9) meningkatkan aktivitas belajar 

siswa; (10) keterbacaan  tulisan/ gambar; (11) kualitas tampilan/ tayangan; 

(12) mudah digunakan; (13) warna menarik perhatian siswa. 

c. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil belajar pada domain kognitif 

atau pengetahuan siswa pada pembelajaran PKn materi Kita di tengah-tengah 
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globalisasi. Adapun indikator hasil belajar dalam pembelajaran PKn materi 

kita ditengah-tengah globalisasi, SK 4. Menunjukkan sikap terhadap 

globalisasi di lingkungannya, dan KD. 4.1 Memberikan contoh sederhana 

pengaruh globalisasi di lingkungannya.  

 Adapun indikator dalam KD tersebut yaitu: 

4.1.1 Menceritakan proses globalisasi. 

4.1.2 Menyebutkan pengaruh globalisasi pada makanan, permainan, dan 

 kebudayaan. 

4.1.3 Menjelaskan sikap terhadap pengaruh globalisasi 

 KD. 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan 

dalam misi kebudayaan internasional dengan menggunakan media berbasis TIK 

dan media gambar adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Menjelaskan globalisasi kebudayaan. 

4.1.2  Menyebutkan contoh-contoh kebudayaan Indonesia (tarian   tradisional) 

 dan asing.  

4.1.3 Menampilkan dampak positif globalisasi, seperti mengirimkan misi 

 kebudayaan Indonesia ke luar negeri 

 

3.3 PROSEDUR PENELITIAN 

 Menurut Nazir (2011:60) langkah-langkah pokok dalam studi komparatif 

sebagai berikut. 

a. Perumuskan dan mendefinisikan masalah. 

b. Penjajakan dan penelitian literatur. 
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c. Perumusan kerangka teoritis dan hipotesis. 

d.  Pembuatan rancangan penelitian (memilih subjek dan teknik pengumpulan 

data serta mengkategorikan variabel yang sesuai dengan masalah yang ingin 

dipecahkan) 

e. Pengujian hipotesis. 

f. Generalisasi, kesimpulan dan implikasi kebijakan. 

g. Penyusunan laporan. 

 

3.4 SUBJEK, LOKASI, DAN WAKTU PENELITIAN 

3.4.1 Subjek Penelitian 

 Penelitian komparatif mengenai perbedaan penggunaan media 

pembelajaran berbasis TIK dengan media gambar terhadap hasil belajar PKn 

dilakukan terhadap siswa kelas IV di sekolah dasar yang tergabung dalam Gugus 

Diponegoro terdiri dari enam sekolah dasar yaitu: SDN 2 Jepang, SDN 3 Jepang, 

SDN 4 Jepang, SDN 5 Jepang, SDN 3 Gulang dan SDN 4 Gulang.  

3.4.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian komparatif mengenai perbedaan penggunaan media 

pembelajaran berbasis TIK dengan media gambar terhadap hasil belajar PKn pada 

siswa kelas IV dilakukan di SD di Gugus Diponegoro UPT Pendidikan 

Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang terdiri dari SDN 2 Jepang, SDN 3 

Jepang, SDN 4 Jepang, SDN 5 Jepang, SDN 3 Gulang dan SDN 4 Gulang.  
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3.4.3 Waktu Penelitian 

 Penelitian komparatif mengenai perbedaan penggunaan media 

pembelajaran berbasis TIK dengan media gambar terhadap hasil belajar PKn pada 

siswa kelas IV akan dilakukan mulai tanggal 09 Mei 2016 s/d 23 Mei 2016.  

 

3.5 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN  

3.5.1 Populasi Penelitian 

 Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas IV sekolah dasar yang 

tergabung dalam gugus Diponegoro Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. 

3.5.2 Sampel Penelitian 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cluster random 

assignment. Menurut L. R. Gay, cluster sampling adalah penelitian yang meneliti 

kelompok tertentu (bukan individu) secara acak, dimana setiap anggota dalam 

kelompok yang dipilih mempunyai karakteristik yang sama. Cluster sampling 

digunakan ketika peneliti tidak mempunyai kerangka sampling                  

(Rakhmat  2007:81).  

 Dalam penelitian ini, peneliti akan memilih secara acak dua kelas dari 

populasi yang telah ditetapkan, dan melakukan penelitian pada dua kelompok 

tersebut dengan treatment yang berbeda. Sehingga peneliti menetapkan dua SD 

untuk dijadikan sampel penelitian, yaitu SD 2 Jepang dan SD 3 Gulang. 
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3.6 VARIABEL PENELITIAN 

3.6.1 Variabel Terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian tersebut adalah Hasil Belajar PKn pada 

siswa kelas IV SD di Gugus Diponegoro Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. 

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil belajar pada domain kognitif atau 

pengetahuan siswa pada pembelajaran PKn materi Kita di tengah-tengah 

globalisasi. Adapun indikator hasil belajar dalam pembelajaran PKn materi kita 

ditengah-tengah globalisasi, SK 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di 

lingkungannya, dan KD. 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi 

di lingkungannya.  

 Adapun indikator dalam KD tersebut yaitu: 

4.1.1 Menceritakan proses globalisasi. 

4.1.2 Menyebutkan pengaruh globalisasi pada makanan, permainan, dan 

 kebudayaan. 

4.1.3 Menjelaskan sikap terhadap pengaruh globalisasi 

 Adapun indikator KD. 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang 

pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional dengan menggunakan 

media berbasis TIK dan media gambar adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Menjelaskan globalisasi kebudayaan. 

4.1.2  Menyebutkan contoh-contoh kebudayaan Indonesia (tarian   tradisional) 

 dan asing.  

4.1.3 Menampilkan dampak positif globalisasi, seperti mengirimkan misi 

 kebudayaan Indonesia ke luar negeri 
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3.6.2 Variabel Bebas 

 Variabel bebas dalam penelitian tersebut adalah Penggunaan media 

berbasis TIK dan media gambar. 

 Media berbasis TIK yang digunakan dalam pembelajaran PKn adalah 

media presentasi interaktif berupa power point. Dalam media ini materi disajikan 

beserta contoh dan latihan soal yang dibuat secara interaktif. Materi dalam media 

ini dibuat sesuai dengan tujuan instruksional dan indicator mata pelajaran PKn. 

Adapun indikator penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dalam 

pembelajaran PKn pada KD. 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh 

globalisasi di lingkungannya dan KD. 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya 

Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional yaitu: 

(1) relevan  dengan tujuan pembelajaran; (2) kelengkapan dengan  materi ajar;      

(3) kesesuaian dengan situasi siswa; (4) mengikuti perkembangan  zaman;         

(5) memberikan kesempatan belajar bagi siswa; (6) memberikan bantuan siswa 

untuk belajar; (7) memotivasi belajar siswa; (8) memberikan pemahaman kepada 

siswa; (9) meningkatkan aktivitas belajar siswa; (10) keterbacaan  tulisan/ 

gambar; (11) kualitas tampilan/ tayangan; (12) mudah digunakan; (13) warna 

menarik perhatian siswa. 

 Media gambar yang digunakan dalam pembelajaran PKn adalah gambar 

cetak yang sesuai dengan materi. Gambar yang sesuai dengan materi dicari dan 

diunduh dari internet kemudian dicetak dengan ukuran lebih besar. Gambar cetak 

ini kemudian digunakan digunakan untuk menyampaikan materi yang akan 

dipelajari. Adapun indikator penggunaan media gambar dalam pembelajaran PKn 
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pada KD. 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungannya dan KD. 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah 

ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional yaitu: (1) relevan  dengan 

tujuan pembelajaran; (2) kelengkapan dengan  materi ajar; (3) kesesuaian dengan 

situasi siswa; (4) mengikuti perkembangan  zaman; (5) memberikan kesempatan 

belajar bagi siswa; (6) memberikan bantuan siswa untuk belajar; (7) memotivasi 

belajar siswa; (8) memberikan pemahaman kepada siswa; (9) meningkatkan 

aktivitas belajar siswa; (10) keterbacaan  tulisan/ gambar; (11) kualitas tampilan/ 

tayangan; (12) mudah digunakan; (13) warna menarik perhatian siswa. 

 

3.7 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.7.1 Sumber Data 

3.7.1.1 Siswa 

 Sumber data siswa diperoleh dari hasil tes siswa kelas IV SD, mata 

pelajaran PKn pada KD 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi 

di lingkungannya dan KD 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang 

pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional. 

3.7.1.2 Guru 

 Sumber data guru berasal dari wawancara dan observasi yang dilakukan 

oleh peneliti mengenai penggunaan media berbasis TIK dan media gambar 

terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV SD di Gugus Diponegoro Kecamatan 

Mejobo Kabupaten Kudus. 
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3.7.1.3 Catatan Lapangan 

 Sumber data ini berupa catatan-catatan kegiatan yang terjadi selama proses 

pembelajaran PKn berlangsung dikelas IV, baik yang menggunakan media TIK 

maupun media gambar.  

 

3.8 JENIS DATA 

3.8.1 Data Kualitatif 

 Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan 

menggunakan lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran PKn kelas IV yang 

menggunakan media berbasis TIK dan yang menggunakan media gambar.  

3.8.2 Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif diwujudkan dengan angka yang merupakan hasil tes dan 

angket yang diberikan kepada siswa kelas IV mengenai hasil belajar PKn dan 

respon siswa terhadap penggunaan media.  

 

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

observasi, tes, dokumentasi, wawancara dan catatan lapangan. 

3.9.1 Observasi 

 Observasi atau disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera        

(Arikunto 2010: 199).  Metode observasi dalam penelitian ini berisi lembar 

pengamatan yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembelajaran PKn 
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baik yang menggunakan media berbasis TIK maupun yang menggunakan gambar 

yang dilakukan oleh guru kelas. 

3.9.2 Tes  

 Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan yang telah ditentukan 

(Arikunto 2010:67). Bentuk tes terdiri atas tes subjektif dan tes objektif. Metode 

tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa kelas IV 

mata pelajaran PKn pada KD 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh 

globalisasi di lingkungannya dan KD 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia 

yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional.  

3.9.3 Wawancara 

 Wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

(Arikunto 2010:198). Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh informasi dari guru terkait dengan pelaksanaan pembelajaran PKn 

baik yang menggunakan media berbasis TIK maupun yang menggunakan media 

gambar. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pendapat dan 

permasalahan yang dihadapi guru secara langsung.  

3.9.4 Catatan Lapangan 

 Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung 

apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran, catatan lapangan 

berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai 

masukan guru dalam melakukan refleksi. 
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3.9.5 Dokumentasi 

 Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan lapangan, transkrip, buku surat notulen rapat, surat kabar, 

majalah, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto 2010:203). Metode 

dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar nilai, RPP, buku 

pengayaan, buku remedial, bank soal dan sebagainya. Data ini digunakan untuk 

memberikan gambaran secara konkret mengenai pelaksanaan asesmen 

pembelajaran PKn yang dilakukan guru di kelasnya. 

 

3.10 UJI COBA INSTRUMEN  

3.10.1 Taraf Kesukaran 

 Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk memepertinggi 

usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan 

siswa menjadi putus asa dan tidak memunyai semangat untuk mencoba lagi 

karena di luar jangkauannya. 

 Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran (difficulty index) yang besarnyaantara 0,0 sampai 1,0. Indeks 

kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran suatu soal. Soal dengan indeks 

kesukaran 0,0 adalah soal yang terlalu sukar, sebaliknya dengan taraf 1,0 berarti 

soal terlalu mudah. Dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini disimbolkan 

dengan P dari kata proporsi. 
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Klasifikasi taraf kesukaran: 

a) P : 0,0 – 0,3 : sukar 

b) P : 0,3 – 0,7 : sedang 

c) P : 0,7 – 1,0 : rendah 

3.10.2 Daya Pembeda 

 Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai. Angka yang 

menunjukkan perbedaan ini disebut dengan indeks diskriminasi (D). Indeks 

diskriminasi besarnya antara -1,0 sampai dengan 1,0. Adanya tanda negatif pada 

indeks diskriminasi menunjukkan bahwa suatu soal tersebut terbalik, artinya siswa 

yang dianggap bodoh malah disebut pandai dan siswa yang pandai disebut bodoh. 

 Soal yang dijawab benar oleh siswa bodoh maupun pandai berarti soal 

tersebut kurang baik karena tidak memiliki daya pembeda. Begitu pula dengan 

soal yang tidak dijawab benar oleh semua testee, juga merupakan soal yang tidak 

baik karena tidak memiliki daya pembeda. 

 Untuk mencari daya pembeda ini, testee dibagi menjadi dua kelompok 

besar yaitu kelompok atas (pandai) dan kelompok bawah (kurang pandai). Jika 

seluruh kelompok atas menjawab benar dan seluruh kelompok bawah menjawab 

salah, maka soal tersebut memiliki D paling besar yaitu 1,0. Sebaliknya jika 

seluruh kelompok bawah menjawab benar dan kelompok atas menjawab salah, 

maka soal tersebut memiliki D paling rendah yaitu -0,1.  Untuk mencari D 

digunakan rumus : 
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Klasifikasi daya pembeda : 

a) D : 0,00 - 0,20 : jelek 

b) D : 0,20 - 0,40 : cukup 

c) D : 0,40 – 0,70 : baik 

d) D : 0,70 – 1,00 : baik sekali 

3.10.3 Validitas 

 Ketentuan penting dalam evaluasi adalah bahwa hasilnya harus sesuai 

dengan keadaan yang dievaluasi. Data evaluasi yang baik sesuai dengan 

kenyataan disebut dengan data valid. Agar dapat diperoleh data yang valid, 

instrumen atau alat ukur evaluasi juga harus valid. Dengan kata lain, evaluasi 

dipersyaratkan valid agar hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi juga valid.Di 

dalam buku Encyclopedia ofeducational Evaluation yang ditulis oleh Scarvia B. 

Anderson dikemukakan bahwa A test is valid if it measured what it purposed to 

measure.  

 Untuk mencari suatu validitas pada data, digunakan rumus korelasi 

product moment yang dirumuskan sebagai berikut. 

 

Keterangan :  

rx,y  = koefisien korelasi x terhadap y 

n = jumlah subjek 

x = skor soal yang dicari validitasnya 
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y = skor total 

 Harga validitas dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

bantuan program MS Excel dengan mengorelasikan antara jawaban setiap butir 

soal dengan jumlah skor setiap rensponden. Rumus MS Excel yang digunakan 

yaitu =CORREL(tabel array 1; tabel array 2). 

 Penafsiran harga koefisien korelasinya dengan menggunakan dua cara : 

a) Dengan melihat r dan diinterpretasikan 

r : 0,80 – 1,00 : sangat tinggi 

r : 0,60 – 0,80 : tinggi 

r : 0,40 – 0,60 : cukup 

r : 0,20 – 0,40 : rendah 

r : 0,0 – 0,20 : sangat rendah 

b) Dengan membandingkan r hitung dengan r tabel (harga kritik r). Jika harga r 

hitung lebih kecil dari r tabel maka korelasi tersebut tidak signifikan. 

3.10.4 Reliabilitas 

 Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi 

apabila tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap ketika diujikan secara 

berulang. Tetap tidak berarti harus selalu sama persis tetapi maksudnya adalah 

mengikuti perubahan secara ajeg karena mungkin dipengaruhi oleh faktor lain 

seperti pengalaman mengerjakan soal dan sebagainya. Reliabilitas suatu tes pada 

umumnya diekspresikan secara numerik dalam bentuk koefisien yang besarnya -

1>0>+1. Untuk mencari suatu validitas pada data, digunakan rumus korelasi 

product moment yang dirumuskan sebagai berikut. 
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Keterangan : 

r11 = koefisien korelasi x terhadap y 

n = jumlah subjek 

s = standar deviasi 

p = proporsi subjek yang menjawab benar 

q = proporsi subjek yang menjawab salah 

 Harga validitas dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

bantuan program MS Excel dengan mengorelasikan antara total jawaban 

responden untuk butir soal ganjil dengan total jawaban responden untuk butir soal 

nomor genap. Rumus MS Excel yang digunakan yaitu =CORREL(tabel array 1; 

tabel array 2). 

 Penafsiran harga koefisien korelasinya dengan melihat interpretasi nilai r 

pada daftar berikut : 

r : 0,80 – 1,00 : sangat tinggi 

r : 0,60 – 0,80 : tinggi 

r : 0,40 – 0,60 : cukup 

r : 0,20 – 0,40 : rendah 

r : 0,0 – 0,20 : sangat rendah 

 

3.11 ANALISIS DATA 

 Setelah perlakuan selesai diberikan maka diadakan test untuk mengambil 

data hasil belajar siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tujuan dari 



55 
 

 
 

analisis tahap akhir adalah untuk menjawab hipotesis yang telah dikemukakan. 

Data yang digunakan adalah nilai post test dari kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

3.11.1 Uji Normalitas  

 Sebelum data yang diperoleh dari lapangan dianalisis lebih lanjut, terlebih 

dahulu di uji normalitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data pre test 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal atau tidak. 

Untuk melakukan uji normalitas digunakan Chi Kuadrat dengan rumus: 

=  

Keterangan :  

Chi-kuadrat  

= Frekuensi pengamatan  

 =Frekuensi yang diharapkan  

Jika x
2 

hitung <x
2 

tabel dengan derajat kebebasan dk = k-3 maka data 

berdistribusi normal (Sudjana, 2005:273). 

 Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu 

distribusi data. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan pada dua kelompok 

sampel yang telah diteliti dengan menggunakan uji Tests of Normality dengan 

bantuan program SPSS. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis statistik 

parametrik. Asumsi yang mendasar dalam uji normalitas adalah bahwa data 

populasi adalah berdistribusi normal. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai Sig > α 

(secara default di SPSS adalah 0,05) maka dapat dikatakan bahwa data populasi 
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adalah berdistribusi normal. Rangkuman hasil pengujian normalitas dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

TIK .127 28 .200
*
 .936 28 .086 

GBR .126 28 .200
*
 .937 28 .093 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   

 

 Dari tabel output di atas dapat diketahui nilai Sig sebesar 0,200 dan 0,200. 

Karena nilai Sig > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data 

berdistribusi normal.  

3.11.2 Uji Homogenitas 

 Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya 

variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan 

dibahas dalam tulisan ini adalah Uji Homogenitas Variansi dan Uji Bartlett. Uji 

homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y 

bersifat homogen atau tidak. Langkah-langkah menghitung uji homogenitas : 

a) Mencari Varians/Standar deviasi Variabel X danY, dengan rumus : 



57 
 

 
 

 

 

b)    Mencari F hitung dengan dari varians X danY, dengan rumus : 

 

c)  Membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F, dengan: 

(1) Untuk varians dari kelompok dengan variance terbesar adalah dk 

pembilang n-1 

(2) Untuk varians dari kelompok dengan  variance terkecil adalah dk penyebut 

n-1 

(3) Jika F hitung < F tabel, berarti homogeny 

(4) Jika F hitung > F tabel, berarti tidak homogeny 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih 

varian populasi adalah sama atau tidak. Pada penelitian ini uji homogenitas 

dilakukan pada dua kelompok sampel yang telah diteliti dengan menggunakan uji 

Test of Homogenity of Variances dengan bantuan program SPSS. Uji ini 

dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample t-test dan anova 

atau bagi peneliti yang menggunakan lebih dari satu kelompok sampel. Pada 

umumnya digunakan untuk membuktikan hipotesis komparatif. Asumsi yang 

mendasar dalam anisis varian (Anova) adalah bahwa varian dari populasi adalah 

sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai Sig > α (secara default di SPSS adalah 
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0,05) maka dapat dikatakan bahwa varian dua atau lebih kelompok data adalah 

sama. Rangkuman hasil pengujian homogenitas dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 3.2 Rangkuman Hasil Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.851 1 55 .179 

 

 Dari tabel output di atas dapat diketahui nilai Sig sebesar 0,179. Karena 

nilai Sig > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data mempunyai 

varian sama atau homogen. Angka Levene Statistic menunjukkan semakin kecil 

nilainya maka semakin besar homogenitasnya. 

3.11.3 Uji Hipotesis (T-Test) 

 Uji perbedaan dua rata-rata hasil tes kelompok eksperimen atau kontrol. 

Analisis data dengan uji t digunakan untuk menguji hipotesis:  

 

 

 = rata-rata data kelompok eksperimen  

= rata-rata data kelompok kontrol  

 Untuk uji t menggunakan rumus sebagai berikut:  
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 Untuk mencari S digunakan rumus :  
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Keterangan:  

=Nilai rata-rata kelompok eksperimen  

=Nilai rata-rata kelompok kontrol  

=Banyaknya subjek kelompok eksperimen  

=Banyaknya subjek kelompok kontrol  

= varians kelompok eksperimen  

= varians kelompok kontrol  

S
2
 = varians gabungan  

(Sudjana, 2005:239).  

Dengan kriteria pengujian: terima jika  

dengan derajat kebebasan d(k) = + 2 dan tolak untuk harga t lainnya. 
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BAB IV 

HASIL & PEMBAHASAN 

 

4.1 DESKRIPSI LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN  

 Penelitian ini dilakukan dilakukan di SD di Gugus Diponegoro Kecamatan 

Mejobo Kabupaten Kudus. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Jepang dan SD Negeri 3 Gulang . Populasi 

Penelitian berjumlah 57 Siswa  akan disampaikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 Data Siswa kelas IV SD Negeri 2 Jepang dan SD Negeri 3 Gulang. 

No Nama sekolah Jumlah 

1 SD Negeri 2 Jepang 28 

2 SD Negeri 3 Gulang 29 

 Jumlah 57 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Data Siswa kelas IV SD Negeri 2 Jepang dan SD Negeri 3 

Gulang 

25
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28

29
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4.2 DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN 

 Pada penelitian ini, deskripsi data yang akan dipaparkan meliputi 

penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dalam pembelajaran PKn pada 

siswa kelas IV di SD 2 Jepang, penggunaan media gambar dalam pembelajaran 

PKn pada siswa kelas IV di SD 3 Gulang  dan hasil belajar PKn KD. 4.1 

Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya dan KD. 

4.2  Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan internasional pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Jepang dan SD Negeri 

3 Gulang untuk dibandingkan. 

4.2.1 Penggunaan Media Berbasis TIK 

 Data variabel penggunaan media berbasis TIK diperoleh dari lembar 

pengamatan. Lembar pengamatan terdiri dari 3 aspek, aspek pertama terdiri dari 4 

indikator, aspek kedua terdiri dari 5 indikator, dan aspek ketiga terdiri dari 4 

indikator. Masing-masing indikator pada setiap aspek dijabarkan menjadi 4 

deskriptor.  

 Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penggunaan media berbasis TIK 

dalam pembelajaran PKn KD 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh 

globalisasi di lingkungannya dan KD. 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya 

Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional pada 

siswa kelas IV di SD Negeri 2 Jepang memperoleh skor dengan rata-rata 46,5 

dengan kategori sangat baik, artinya penggunaan media pembelajaran berbasis 

TIK gambar telah memenuhi 12 indikator penggunaan media pembelajaran, yaitu: 

yaitu: (1) relevan  dengan tujuan pembelajaran; (2) kelengkapan dengan  materi 
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ajar; (3) kesesuaian dengan situasi siswa; (4) mengikuti perkembangan  zaman; 

(5) memberikan kesempatan belajar bagi siswa; (6) memberikan bantuan siswa 

untuk belajar; (7) memotivasi belajar siswa; (8) memberikan pemahaman kepada 

siswa; (9) meningkatkan aktivitas belajar siswa; (10) keterbacaan  tulisan/ 

gambar; (11) kualitas tampilan/ tayangan; (12) warna menarik perhatian siswa. 

Tabel 4.2 Skor Penggunaan Media berbasis TIK 

No Pertemuan Skor Kategori 

1 Pertama 45 A (Sangat baik) 

2 Kedua 47 A (sangat baik) 

Rata-Rata 46,5 A (sangat baik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Penggunaan Me 

Gambar 4.2 Diagram Skor Penggunaan Media berbasis TIK 

4.2.2 Penggunaan Media Gambar 

 Data variabel penggunaan media gambar diperoleh dari lembar 

pengamatan. Lembar pengamatan terdiri dari 3 aspek, aspek pertama terdiri dari 4 
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indikator, aspek kedua terdiri dari 5 indikator, dan aspek ketiga terdiri dari 4 

indikator. Masing-masing indikator pada setiap aspek dijabarkan menjadi 4 

deskriptor.  

 Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penggunaan media gambar dalam 

pembelajaran PKn KD 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungannya dan KD. 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah 

ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional pada siswa kelas IV di SD 

Negeri 3 Gulang memperoleh skor dengan rata-rata 41,5 dengan kategori baik, 

artinya penggunaan media gambar telah memenuhi 11 indikator penggunaan 

media pembelajaran, yaitu: (1) relevan  dengan tujuan pembelajaran; (2) 

kelengkapan dengan  materi ajar; (3) kesesuaian dengan situasi siswa; (4) 

mengikuti perkembangan  zaman; (5) memotivasi belajar siswa; (6) memberikan 

pemahaman kepada siswa; (7) meningkatkan aktivitas belajar siswa; (8) 

keterbacaan  tulisan/ gambar; (9) kualitas tampilan/ tayangan; (10) mudah 

digunakan; (11) warna menarik perhatian siswa.  

Tabel 4.3 Skor Penggunaan Media Gambar 

No Pertemuan Skor Kategori 

1 Pertama 41 B (baik) 

2 Kedua 42 B (baik) 

Rata-Rata 41,5 B (baik) 
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Gambar 4.3 Diagram Skor Penggunaan Media Gambar 

 

4.2.3 Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

4.2.3.1 Hasil Belajar Pkn dengan Menggunakan Media Berbasis TIK 

Data hasil belajar PKn dengan media berbasis TIK pada pertemuan 

pertama dengan KD 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungannya pada siswa kelas IV diperoleh melalui test yang dilakukan peneliti. 

Jumlah 20 butir soal dan skala skor penilaian PKn adalah 1 jika menjawab benar 

dan 0 jika menjawab salah. Distribusi jawaban responden menyebar dari nilai 

minimum 50, nilai maksimal 100. Berdasarkan perhitungan dari distribusi data 

didapat rata-rata sebesar 78,75 dengan kategori baik. Artinya, sebanyak 24 siswa 

atau sebesar 85 % memperoleh nilai diatas KKM yaitu 65.  

Data hasil belajar PKn dengan media berbasis TIK pada pertemuan 

kedua dengan KD. 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah 

ditampilkan dalam misi kebudayaan pada siswa kelas IV diperoleh melalui test 

yang dilakukan peneliti. Jumlah 20 butir soal dan skala skor penilaian PKn adalah 
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1 jika menjawab benar dan 0 jika menjawab salah. Distribusi jawaban responden 

menyebar dari nilai minimum 50, nilai maksimal 95. Berdasarkan perhitungan 

dari distribusi data didapat rata-rata sebesar 77,3 dengan kategori baik. Artinya, 

sebanyak 22 siswa atau sebesar 78 % memperoleh nilai diatas KKM yaitu 65.  

Berdasarkan perhitungan dari distribusi data pada pertemuan pertama 

dan kedua didapat rata-rata sebesar 78,03 dengan kategori baik. Artinya, sebanyak 

22 siswa atau sebesar 78 % memperoleh nilai diatas KKM yaitu 65.   

 Penggolongan tingkat gejala yang diamati yaitu hasil belajar PKn dapat 

dibedakan menjadi delapan kategori sebagai berikut :         

Tabel 4.4 Tabel Distribusi Skor Hasil Belajar PKn dengan Media Berbasis TIK 

Kategori Skor Frekuensi Persentase (%) 

Baik sekali  86 – 100 9 32 % 

Lebih dari baik  81 –   85 3 11 % 

Baik  71 –   80 8 29 % 

Lebih dari cukup  66 –   70 2 7 % 

Cukup  61 –   65 1 3 % 

Kurang dari cukup  56 –   60 3 11 % 

Kurang  51 –   55 2 7 % 

Gagal (tidak lulus)  < 50 - - 

Total 28 100% 

 

 

 



66 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Diagram Distribusi Skor Hasil Belajar PKn dengan Media Berbasis 

TIK 

4.2.3.2 Hasil Belajar Pkn dengan Menggunakan Media Gambar 

Data hasil belajar PKn dengan menggunakan media gambar pada 

pertemuan pertama dengan KD 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh 

globalisasi di lingkungannya pada siswa kelas IV diperoleh melalui test yang 

dilakukan peneliti. Jumlah 20 butir soal dan skala skor penilaian PKn adalah 1 

jika menjawab benar dan 0 jika menjawab salah. Distribusi jawaban responden 

menyebar dari nilai minimum 40, nilai maksimal 90. Berdasarkan perhitungan 

dari distribusi data didapat rata-rata sebesar 66,55 dengan kategori lebih dari 

cukup. Artinya, sebanyak 17 siswa atau sebesar 58 % memperoleh nilai diatas 

KKM yaitu 65.  

Data hasil belajar PKn dengan menggunakan media gambar pada 

pertemuan kedua dengan KD. 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang 
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pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan pada siswa kelas IV diperoleh melalui 

test yang dilakukan peneliti. Jumlah 20 butir soal dan skala skor penilaian PKn 

adalah 1 jika menjawab benar dan 0 jika menjawab salah. Distribusi jawaban 

responden menyebar dari nilai minimum 35, nilai maksimal 95. Berdasarkan 

perhitungan dari distribusi data didapat rata-rata sebesar 69,31 dengan kategori 

lebih dari cukup. Artinya, sebanyak 20 siswa atau sebesar 68 % memperoleh nilai 

diatas KKM yaitu 65.  

Berdasarkan perhitungan dari distribusi data pada pertemuan pertama 

dan kedua didapat rata-rata sebesar 67,9 dengan kategori lebih dari cukup. 

Artinya, sebanyak 17 siswa atau sebesar 58 % memperoleh nilai diatas KKM 

yaitu 65. Penggolongan tingkat gejala yang diamati yaitu hasil belajar PKn dapat 

dibedakan menjadi delapan kategori sebagai berikut :         

Tabel 4.5 Tabel Distribusi Skor Hasil Belajar PKn dengan Media Gambar 

Kategori Skor Frekuensi Persentase (%) 

Baik sekali  86 – 100  5 17 % 

Lebih dari baik  81 –   85  3 10 % 

Baik  71 –   80  7  24 % 

Lebih dari cukup  66 –   70  1 4 % 

Cukup  61 –   65  4 14 % 

Kurang dari cukup  56 –   60  1 3 % 

Kurang  51 –   55  2 7 % 

Gagal (tidak lulus)  < 50  6  21 % 

Total 29 100% 
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Gambar 4.5 Diagram Distribusi Skor Hasil Belajar PKn dengan Media Gambar 

4.3 ANALISIS DATA 

4.3.1 Uji Hipotesis (Perbandingan Y1, Y2) 

 Uji-T dua sampel adalah untuk membandingkan (membedakan) apakah 

kedua mean sampel tersebut sama atau berbeda. Gunanya untuk menguji 

kemampuan generalisasi (signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan 

dua rata-rata sampel). Pada penelitian ini uji T-Test dilakukan pada dua kelompok 

sampel yang telah diteliti dengan menggunakan uji Independent Sample T-Test 

dengan bantuan program SPSS.  

 Tabel Independent-Sample T Test yang pertama menguji apakah kedua 

kelompok memiliki varians yang sama. Pada tebel yang pertama diketahui Nilai 

Sig (0,179) > 0,05 maka Ho diterima, artinya kedua kelompok data memiliki 

varian yang sama.  

 Tabel Independent-Sample T Test yang kedua menguji apakah kedua 

kelompok memiliki rata-rata yang sama. Hipotesisnya:  

17% 

10% 

24% 

4% 

14% 

3% 

7% 

21% 
Baik sekali

Lebih dari baik

Baik

Lebih dari cukup

Cukup

Kurang dari cukup

Kurang

Gagal (tidak lulus)
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Ho :  tidak ada ada perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas IV yang 

menggunakan media berbasis TIK dengan media gambar. 

H1 :   ada perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas IV yang menggunakan 

media berbasis TIK dengan media gambar. 

 Pada output diketahui t hitung 2,575, t tabel 2,004, Df 55. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dan 

probabilitas. Nilai t hitung > t tabel = 2,575 > 2,004 dan P value = 0,013 < 0,05 

maka Ho ditolak, artinya ada perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas IV yang 

menggunakan media berbasis TIK dengan media gambar. 

 

4.4 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.4.1 Hasil Belajar Pkn dengan Menggunakan Media Berbasis TIK 

 Berdasarkan perhitungan dengan interpretasi skor, data mengenai hasil 

belajar PKn siswa kelas IV, sebanyak 78 % memperoleh nilai diatas KKM dengan 

rata-rata 78,03 dengan kategori baik. Artinya siswa telah mampu menguasai 

materi pokok globalisasi dengan indikator, menceritakan proses globalisasi, 

menyebutkan pengaruh globalisasi pada makanan, permainan, dan kebudayaan, 

menjelaskan sikap terhadap pengaruh globalisasi, menjelaskan globalisasi 

kebudayaan, menyebutkan contoh-contoh kebudayaan indonesia (tarian 

tradisional) dan asing, menampilkan dampak positif globalisasi. 

 Berdasarkan analisis deskriptif, kondisi seperti ini karena faktor sekolah 

yang mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan guru, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pengajaran dan waktu 
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sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, penggunaan media 

pembelajaran dan tugas rumah (Slameto 2010:60) 

 Penggunaan media berbasis TIK sudah relevan dengan tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran juga disajikan secara rinci, runtut dan disertai 

contoh. Media yang digunakan merupakan media power point yang inovatif 

dengan memberikan kesempatan siswa untuk berlatih mengerjakan soal. Media 

juga memberikan bantuan siswa untuk belajar merangkum materi yang dapat 

memberikan pemahaman kepada siswa, sehingga penggunaan media berbasis TIK 

dapat meningkatkan motovasi dan aktivitas belajar siswa.  

4.4.2 Hasil Belajar Pkn dengan Menggunakan Media Gambar 

 Berdasarkan perhitungan dengan interpretasi skor, data mengenai hasil 

belajar PKn siswa kelas IV, sebanyak 58 % memperoleh nilai diatas KKM dengan 

rata-rata 67,9 dengan kategori lebih dari cukup. Artinya siswa telah mampu 

menguasai materi pokok globalisasi dengan indikator, menceritakan proses 

globalisasi, menyebutkan pengaruh globalisasi pada makanan, permainan, dan 

kebudayaan, menjelaskan sikap terhadap pengaruh globalisasi, menjelaskan 

globalisasi kebudayaan, menyebutkan contoh-contoh kebudayaan indonesia 

(tarian tradisional) dan asing, menampilkan dampak positif globalisasi. 

 Berdasarkan analisis deskriptif, kenyataan di lapangan menunjukkan 

bahwa media gambar tidak memberikan kesempatan siswa untuk berlatih 

mengerjakan soal. Media gambar juga tidak dapat membantu siswa untuk 

membuat rangkuman materi. Selain itu media gambar menampilkan gambar yang 

kecil sehingga menyulitkan anak yang duduk di belakang untuk melihat gambar. 
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Akan tetapi media ini mudah digunakan dan cukup untuk menari perhatian siswa 

karena menggunakan gambar berbasis pop-up, gambar dua dimensi yang terlihat 

seperti tiga dimensi. 

4.4.3 Perbandingan Hasil Belajar PKn Menggunakan Media Berbasis TIK 

dengan Media Gambar 

 Adapun untuk mengetahui perbandingan penggunaan media berbasis TIK 

dengan media gambar terhadap hasil belajar PKn dapat diketahui melalui uji 

hipotesis dengan menggunakan uji Independent Sample T-Test dengan bantuan 

program SPSS.  

 Pada tabel Independent Sample T-Test yang kedua menguji apakah kedua 

kelompok memiliki rata-rata yang sama. Hipotesisnya:  

Ho :   tidak ada ada perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas IV yang 

menggunakan media berbasis TIK dengan media gambar. 

H1 :   ada perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas IV yang menggunakan 

media berbasis TIK dengan media gambar. 

 Pada output diketahui t hitung 2,575, t tabel 2,004, Df 55. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dan 

probabilitas. Nilai t hitung > t tabel = 2,575 > 2,004 dan P value = 0,013 < 0,05 

maka Ho ditolak, artinya ada perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas IV yang 

menggunakan media berbasis TIK dengan media gambar. 

 Media berbasis komputer dapat mengaplikasikan berbagai bentuk interaksi 

seperti: praktik dan latihan (drill and practice), tutorial, permainan (games), 

simulasi, penemuan dan pemecahan masalah  (Daryanto 2013:145). Sedangkan 
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menurut Sudjana Rivai (2013:68), media gambar adalah media yang 

mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui kombinasi 

pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Berdasarkan pengertian tersebut, 

perbedaan kedua media terletak pada kualitas isi dan tayangan. Media berbasis 

TIK dapat menampilkan tutorial yang disertai gambar, teks, video, dan audio. 

Sedangkan media gambar hanya dapat menampilkan gambar dan tulisan, atau 

symbol-simbol tertentu.   

 Hal ini diperkuat oleh Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Mahmud 

Halidi pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis 

TIK Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN Model 

Terpadu Madani Palu”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh 

media berbasis TIK terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian eksperimen, variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah media berbasis TIK dan variabel bebas adalah motivasi belajar dan hasil 

belajar siswa. Hasil penelitian dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa 

motivasi belajar dan hasil belajar sangat signifikan. Nilai Fhitung dari motivasi 

belajar dan hasil belajar masing -masing adalah 242.07 dan 121.00. Hasil Fhitung 

lebih besar dari Ftabel (1%) = 94.40. Kesimpulannya dengan menggunakan media 

berbasis TIK pada mata pelajaran IPA SDN Model Terpadu Palu dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. 
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4.5 IMPLIKASI PENELITIAN 

 Penelitian ini telah membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara penggunaan media berbasis TIK dengan media gambar terhadap 

hasil belajar PKn siswa kelas IV SD se Gugus Diponegoro Kecamatan Mejobo 

Kabupaten Kudus. Dengan demikian penggunaan media berbasis TIK dapat 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

kelas IV KD 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungannya dan KD. 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah 

ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional. Hasil penelitian ini 

memberikan beberapa implikasi, antara lain : 

4.5.1 Teori 

Adanya perbedaan yang signifikan antara penggunaan media berbasis TIK 

dengan media gambar mengindikasikan bahwa apabila media berbasis TIK 

digunakan di sekolah sebagai media pembelajaran di kelas maka akan 

meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan mereka. Sehingga dapat 

di simpulkan bahwa salah satu cara meningkatkan hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan pada siswa kelas IV adalah dengan menggunaan media berbasis 

TIK di kelas.   

4.5.2 Praktis 

  Untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan maka guru perlu mengembangkan penggunaan media berbasis 

TIK yang meliputi relevansi  dengan tujuan pembelajaran, kelengkapan dengan  

materi ajar, kesesuaian dengan situasi siswa, mengikuti perkembangan  zaman, 
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memberikan kesempatan belajar bagi siswa, memberikan bantuan siswa untuk 

belajar, memotivasi belajar siswa, memberikan pemahaman kepada siswa, 

meningkatkan aktivitas belajar siswa, keterbacaan  tulisan/ gambar, kualitas 

tampilan/ tayangan, mudah digunakan, warna menarik perhatian siswa. 

4.5.3 Pedagogis 

Dalam rangka mengembangkan penggunaan media berbasis TIK dan 

media gambar untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

maka perlu adanya soialisasi, workshop, maupun seminar bagi guru dan perangkat 

sekolah tentang penggunaan media pembelajaran yang inovatif.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian perbandingan penggunaan media TIK 

dengan media gambar yang telah dilaksanakan di kelas IV SDN 2 Jepang dan 

SDN 3 Gulang Kabupaten Kudus, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

a. Penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dalam pembelajaran PKn di 

Kelas IV SDN 2 Jepang memperoleh skor dengan rata-rata 46,5 dengan 

kategori sangat baik. 

b. Penggunaan media gambar dalam pembelajaran PKn di Kelas IV SDN 3 

Gulang memperoleh skor dengan rata-rata 41,5 dengan kategori baik. 

c. Hasil belajar PKn siswa kelas IV menggunakan media berbasis TIK 

menunjukkan sebanyak 78 % memperoleh nilai diatas KKM dengan rata-rata 

78,03 dengan kategori baik. Artinya siswa telah mampu menguasai materi 

pokok globalisasi dengan baik. Sedangkan hasil belajar PKn siswa kelas IV 

menggunakan media gambar menunjukkan sebanyak 58 % memperoleh nilai 

diatas KKM dengan rata-rata 67,9 dengan kategori lebih dari cukup. Artinya 

siswa telah mampu menguasai materi pokok globalisasi dengan cukup baik. 

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji Independent Sample T-

Test dengan bantuan program SPSS, pada output diketahui t hitung 2,575, t 

tabel 2,004, Df 55. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t
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hitung dengan t tabel dan probabilitas. Nilai t hitung > t tabel = 2,575 > 2,004 

dan P value = 0,013 < 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada perbedaan hasil 

belajar PKn siswa kelas IV yang menggunakan media berbasis TIK dengan 

media gambar.  

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan penelitian perbandingan penggunaan media TIK dengan 

media gambar yang telah dilaksanakan di kelas IV SDN 2 Jepang dan SDN 3 

Gulang Kabupaten Kudus, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 

a. Teori 

Adanya perbedaan yang signifikan antara penggunaan media berbasis TIK 

dengan media gambar mengindikasikan bahwa apabila media berbasis TIK 

digunakan di sekolah sebagai media pembelajaran di kelas maka akan 

meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan mereka. Untuk itu, para 

guru hendaknya sering menggunakan media berbasis TIK di kelas agar hasil 

belajar siswa dapat meningkat.   

b. Praktis 

 Siswa diharapkan untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan cara lebih giat belajar. Penggunaan Media Berbasis TIK 

hendaknya sering digunakan oleh guru dalam rangka meningkatkan hasil belajar 

siswa. Guru hendaknya dapat merancang sendiri media pembelajaran yang 

inovatif dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. Pihak sekolah hendaknya 

sering mengadakan soialisasi, workshop, maupun seminar bagi guru dan 
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perangkat sekolah tentang penggunaan media pembelajaran yang inovatif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Pedagogis 

 Dalam rangka mengembangkan penggunaan media berbasis TIK dan 

media gambar untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

maka perlu adanya soialisasi, workshop, maupun seminar bagi guru dan perangkat 

sekolah tentang penggunaan media pembelajaran yang inovatif. Diharapkan 

penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi atau adanya gambaran 

dalam memulai dan mengembangkan penelitian yang baru tentang masalah yang 

sama.  
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LAMPIRAN 1 

LEMBAR  PENGAMATAN 

PERBANDINGAN PENGGUNAAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK DALAM MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR  PKN PADA SISWA KELAS IV SD DI-GUGUS DIPONEGORO KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN 

KUDUS 

Nama Peneliti :  Farid Al Baladi 

Nama SD :  SD 2 Jepang 

Kelas :  IV 

Hari/Tanggal :  Kamis, 12 Mei 2016 

Pertemuan : I (Pertama) 

Petunjuk :   

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tidak nampak sekali, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 1. 

b. Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 2. 

c. Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 3. 

d. Jika deskriptor nampak 3-4, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 4. 
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2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, tuliskan dalam catatan lapangan!      

   

No

. 
Aspek Indikator Deskriptor 

 

cek 

Skor 

penilaian 

1 2 3 4 

1 Kualitas isi dan 

tujuan 

a. Relevan  dengan tujuan pembelajaran - Media sesuai dengan  standar kompetensi 

- Media sesuai dengan  kompetensi dasar 

- Media sesuai dengan  indikator pembelajaran 

- Media sesuai dengan  tujuan pembelajaran 

 

    

b. Kelengkapan dengan  materi ajar - Materi disajikan secara rinci 

- Materi disajikan dengan contoh- contoh 

konkret 

- konsep materi yang disajikan benar 

- materi disajikan secara berurutan 

c. Kesesuaian dengan situasi siswa - materi sesuai dengan taraf perkembangan 

kognitif siswa 

- contoh disajikan sesuai dengan taraf 

perkembangan kognitif siswa (konkret) 

- bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh 
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siswa 

-  materi sesuai dengan pengalaman belajar 

siswa 

d. Mengikuti perkembangan  zaman - inovatif 

- materi bersifat mutakhir (terkini) 

- contoh contoh yang disampaikan adalah 

contoh terkini 

- memberikan wawasan kepada siswa 

mengenai perkembangan teknologi 

2 Kualitas 

instruksional 

 

a. Memberikan kesempatan belajar bagi 

siswa 

- memberikan  kesempatan siswa untuk berlatih 

mengerjakan soal 

- memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

- memberikan kesempatan siswa untuk 

berpendapat 

- memberikan kesempatan siswa untuk 

mempelajari materi 

 

    

b. Memberikan bantuan siswa untuk 

belajar 

- Media dapat membantu siswa belajar menulis 

(merangkum) 

- Media dapat membantu siswa untuk belajar 
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membaca 

- Media dapat membantu siswa untuk berpikir 

kritis 

- media dapat membantu siswa untuk belajar 

menyimak apa yang disampaikan guru 

c. Dapat memotivasi belajar siswa - Media membuat siswa semangat mengikuti 

pelajaran 

- Media menarik perhatian siswa 

- Media menggugah minat belajar siswa 

- media dapat memfokuskan kegiatan belajar 

siswa 

d. Dapat memberikan pemahaman 

kepada siswa 

- Siswa dapat memahami materi secara utuh 

- siswa dapat membuat rangkuman materi 

dengan lengkap 

- siswa dapat mengetahui pengertian dan 

konsep materi dengan tepat 

- siswa dapat memperoleh wawasan lebih luas 

mengenai materi 
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e. Dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa 

- media dapat meningkatkan rasa ingin tahu 

siswa 

- siswa  aktif  mendiskusikan materi dengan 

teman sekelasnya 

- siswa cepat tanggap dengan pertanyaan dari 

guru 

- siswa menanggapi pernyataan guru dengan 

antusias 

3 Kualitas teknis a. Keterbacaan  tulisan/ gambar 

 

- ukuran tulisan besar dan jelas 

- jenis huruf yang digunakan jelas 

- Gambar  berukuran relatif besar 

- gambar jelas/ tidak pecah pecah 

 

    

b. Warna menarik perhatian siswa - Warna tidak monoton 

- kombinasi warna tidak membingungkan siswa 

- warna gambar tidak hitam putih 

- warna gambar tajam 

c. Mudah digunakan - media dapat dibuat dengan mudah (bahan 

tersedia) 

- Penggunaan media tidak merepotkan guru 
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maupun siswa 

- media dapat digunakan walaupun berpindah 

pindah tempat (fleksibel) 

- media tidak memakan ruang dan waktu  

d. Kualitas tampilan/ tayangan - Kualitas gambar bagus dan  menarik 

- kualitas tulisan bagus 

- tata letak tulisan maupun gambar sesuai 

(proporsional) 

- kualitas penggunaan  media bagus 

Jumlah skor  

Kriteria  
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Skor minimal (R) : 13 

Skor maksimal (T) : 52 

Kriteria Ketuntasan data Kualitatif 

Kriteria Keterampilan 

Guru 
Kriteria Nilai 

42,25 ≤ skor ≤ 52,00 Sangat baik A 

32,50 ≤ skor ≤ 42,25 Baik B 

22,75 ≤ skor ≤ 32,50 Cukup C 

13,00 ≤ skor ≤ 22,75 Kurang D 

 

Skor yang didapatkan .... 

Kategori .... 
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LEMBAR  PENGAMATAN 

PERBANDINGAN PENGGUNAAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK DALAM MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR  PKN PADA SISWA KELAS IV SD DI-GUGUS DIPONEGORO KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN 

KUDUS 

Nama Peneliti :  Farid Al Baladi 

Nama SD :  SD 2 Jepang 

Kelas  :  IV 

Hari/Tanggal :  Jum’at, 13 Mei 2016 

Pertemuan : II (Kedua) 

Petunjuk :   

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tidak nampak sekali, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 1. 

b. Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 2. 

c. Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 3. 

d. Jika deskriptor nampak 3-4, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 4. 
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2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, tuliskan dalam catatan lapangan!      

   

No

. 
Aspek Indikator Deskriptor 

 

cek 

Skor 

penilaian 

1 2 3 4 

1 Kualitas isi dan 

tujuan 

a. Relevan  dengan tujuan pembelajaran - Media sesuai dengan  standar kompetensi 

- Media sesuai dengan  kompetensi dasar 

- Media sesuai dengan  indikator pembelajaran 

- Media sesuai dengan  tujuan pembelajaran 

 

    

b. Kelengkapan dengan  materi ajar - Materi disajikan secara rinci 

- Materi disajikan dengan contoh- contoh 

konkret 

- konsep materi yang disajikan benar 

- materi disajikan secara berurutan 

c. Kesesuaian dengan situasi siswa - materi sesuai dengan taraf perkembangan 

kognitif siswa 

- contoh disajikan sesuai dengan taraf 

perkembangan kognitif siswa (konkret) 

- bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh 
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siswa 

-  materi  sesuai dengan pengalaman belajar 

siswa 

d. Mengikuti perkembangan  zaman - inovatif 

- materi bersifat mutakhir (terkini) 

- contoh contoh yang disampaikan adalah 

contoh terkini 

- memberikan wawasan kepada siswa 

mengenai perkembangan teknologi 

2 Kualitas 

instruksional 

 

a. Memberikan kesempatan belajar bagi 

siswa 

- memberikan  kesempatan siswa untuk berlatih 

mengerjakan soal 

- memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

- memberikan kesempatan siswa untuk 

berpendapat 

- memberikan kesempatan siswa untuk 

mempelajari materi 

 

    

b. Memberikan bantuan siswa untuk 

belajar 

- Media dapat membantu siswa belajar menulis 

(merangkum) 

- Media dapat membantu siswa untuk belajar 
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membaca 

- Media dapat membantu siswa untuk berpikir 

kritis 

- media dapat membantu siswa untuk belajar 

menyimak apa yang disampaikan guru 

c. Dapat memotivasi belajar siswa - Media membuat siswa semangat mengikuti 

pelajaran 

- Media menarik perhatian siswa 

- Media menggugah minat belajar siswa 

- media dapat memfokuskan kegiatan belajar 

siswa 

d. Dapat memberikan pemahaman 

kepada siswa 

- Siswa dapat memahami materi secara utuh 

- siswa dapat membuat rangkuman materi 

dengan lengkap 

- siswa dapat mengetahui pengertian dan 

konsep materi dengan tepat 

- siswa dapat memperoleh wawasan lebih luas 

mengenai materi 
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e. Dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa 

- media dapat meningkatkan rasa ingin tahu 

siswa 

- siswa  aktif  mendiskusikan materi dengan 

teman sekelasnya 

- siswa cepat tanggap dengan pertanyaan dari 

guru 

- siswa menanggapi pernyataan guru dengan 

antusias 

3 Kualitas teknis a. Keterbacaan  tulisan/ gambar 

 

- ukuran tulisan besar dan jelas 

- jenis huruf yang digunakan jelas 

- Gambar  berukuran relatif besar 

- gambar jelas/ tidak pecah pecah 

 

    

b. Warna menarik perhatian siswa - Warna tidak monoton 

- kombinasi warna tidak membingungkan siswa 

- warna gambar tidak hitam putih 

- warna gambar tajam 

c. Mudah digunakan - media dapat dibuat dengan mudah (bahan 

tersedia) 

- Penggunaan media tidak merepotkan guru 
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maupun siswa 

- media dapat digunakan walaupun berpindah 

pindah tempat (fleksibel) 

- media tidak memakan ruang dan waktu  

d. Kualitas tampilan/ tayangan - Kualitas gambar bagus dan  menarik 

- kualitas tulisan bagus 

- tata letak tulisan maupun gambar sesuai 

(proporsional) 

- kualitas penggunaan  media bagus 

Jumlah skor  

Kriteria  
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Skor minimal (R) : 13 

Skor maksimal (T) : 52 

Kriteria Ketuntasan data Kualitatif 

Kriteria Keterampilan 

Guru 
Kriteria Nilai 

42,25 ≤ skor ≤ 52,00 Sangat baik A 

32,50 ≤ skor ≤ 42,25 Baik B 

22,75 ≤ skor ≤ 32,50 Cukup C 

13,00 ≤ skor ≤ 22,75 Kurang D 

 

Skor yang didapatkan .... 

Kategori .... 
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LAMPIRAN 2 

LEMBAR  PENGAMATAN 

PERBANDINGAN PENGGUNAAAN MEDIA GAMBAR DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  PKN PADA 

SISWA KELAS IV SD DI-GUGUS DIPONEGORO KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS 

Nama Peneliti :  Farid Al Baladi 

Nama SD :  SD 3 Gulang 

Kelas  :  IV 

Hari/Tanggal :  Selasa, 10 Mei 2016 

Pertemuan : I (Pertama) 

Petunjuk :   

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tidak nampak sekali, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 1. 

b. Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 2. 

c. Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 3. 

d. Jika deskriptor nampak 3-4, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 4. 
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2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, tuliskan dalam catatan lapangan! 

            

No

. 
Aspek Indikator Deskriptor 

 

cek 

Skor 

penilaian 

1 2 3 4 

1 Kualitas isi dan 

tujuan 

a. Relevan  dengan tujuan pembelajaran - Media sesuai dengan  standar kompetensi 

- Media sesuai dengan  kompetensi dasar 

- Media sesuai dengan  indikator pembelajaran 

- Media sesuai dengan  tujuan pembelajaran 

 

    

b. Kelengkapan dengan  materi ajar - Materi disajikan secara rinci 

- Materi disajikan dengan contoh- contoh 

konkret 

- konsep materi yang disajikan benar 

- materi disajikan secara berurutan 

c. Kesesuaian dengan situasi siswa - materi sesuai dengan taraf perkembangan 

kognitif siswa 

- contoh disajikan sesuai dengan taraf 

perkembangan kognitif siswa (konkret) 



96 
 

 

- bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh 

siswa 

-  materi  sesuai dengan pengalaman belajar 

siswa 

d. Mengikuti perkembangan  zaman - inovatif 

- materi bersifat mutakhir (terkini) 

- contoh contoh yang disampaikan adalah 

contoh terkini 

- memberikan wawasan kepada siswa 

mengenai perkembangan teknologi 

2 Kualitas 

instruksional 

 

a. Memberikan kesempatan belajar bagi 

siswa 

- memberikan  kesempatan siswa untuk berlatih 

mengerjakan soal 

- memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

- memberikan kesempatan siswa untuk 

berpendapat 

- memberikan kesempatan siswa untuk 

mempelajari materi 

 

    

b. Memberikan bantuan siswa untuk 

belajar 

- Media dapat membantu siswa belajar menulis 

(merangkum) 
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- Media dapat membantu siswa untuk belajar 

membaca 

- Media dapat membantu siswa untuk berpikir 

kritis 

- media dapat membantu siswa untuk belajar 

menyimak apa yang disampaikan guru 

c. Dapat memotivasi belajar siswa - Media membuat siswa semangat mengikuti 

pelajaran 

- Media menarik perhatian siswa 

- Media menggugah minat belajar siswa 

- media dapat memfokuskan kegiatan belajar 

siswa 

d. Dapat memberikan pemahaman 

kepada siswa 

- Siswa dapat memahami materi secara utuh 

- siswa dapat membuat rangkuman materi 

dengan lengkap 

- siswa dapat mengetahui pengertian dan 

konsep materi dengan tepat 

- siswa dapat memperoleh wawasan lebih luas 

mengenai materi 
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e. Dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa 

- media dapat meningkatkan rasa ingin tahu 

siswa 

- siswa  aktif  mendiskusikan materi dengan 

teman sekelasnya 

- siswa cepat tanggap dengan pertanyaan dari 

guru 

- siswa menanggapi pernyataan guru dengan 

antusias 

3 Kualitas teknis a. Keterbacaan  tulisan/ gambar 

 

- ukuran tulisan besar dan jelas 

- jenis huruf yang digunakan jelas 

- Gambar  berukuran relatif besar 

- gambar jelas/ tidak pecah pecah 

 

    

b. Warna menarik perhatian siswa - Warna tidak monoton 

- kombinasi warna tidak membingungkan siswa 

- warna gambar tidak hitam putih 

- warna gambar tajam 

c. Mudah digunakan - media dapat dibuat dengan mudah (bahan 

tersedia) 

- Penggunaan media tidak merepotkan guru 



99 
 

 

maupun siswa 

- media dapat digunakan walaupun berpindah 

pindah tempat (fleksibel) 

- media tidak memakan ruang dan waktu  

d. Kualitas tampilan/ tayangan - Kualitas gambar bagus dan  menarik 

- kualitas tulisan bagus 

- tata letak tulisan maupun gambar sesuai 

(proporsional) 

- kualitas penggunaan  media bagus 

Jumlah skor  

Kriteria  
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Skor minimal (R) : 13 

Skor maksimal (T) : 52 

Kriteria Ketuntasan data Kualitatif 

Kriteria Keterampilan 

Guru 
Kriteria Nilai 

42,25 ≤ skor ≤ 52,00 Sangat baik A 

32,50 ≤ skor ≤ 42,25 Baik B 

22,75 ≤ skor ≤ 32,50 Cukup C 

13,00 ≤ skor ≤ 22,75 Kurang D 

 

Skor yang didapatkan .... 

Kategori .. 
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LEMBAR  PENGAMATAN 

PERBANDINGAN PENGGUNAAAN MEDIA GAMBAR DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  PKN PADA 

SISWA KELAS IV SD DI-GUGUS DIPONEGORO KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS 

Nama Peneliti :  Farid Al Baladi 

Nama SD :  SD 3 Gulang 

Kelas  :  IV 

Hari/Tanggal :  Selasa, 24 Mei 2016 

Pertemuan : II (Kedua) 

Petunjuk :   

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tidak nampak sekali, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 1. 

b. Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 2. 

c. Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 3. 

d. Jika deskriptor nampak 3-4, maka beri tanda check (√) pada tingkat kemampuan 4. 
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2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, tuliskan dalam catatan lapangan! 

            

No

. 
Aspek Indikator Deskriptor 

 

cek 

Skor 

penilaian 

1 2 3 4 

1 Kualitas isi dan 

tujuan 

a. Relevan  dengan tujuan pembelajaran - Media sesuai dengan  standar kompetensi 

- Media sesuai dengan  kompetensi dasar 

- Media sesuai dengan  indikator pembelajaran 

- Media sesuai dengan  tujuan pembelajaran 

 

    

b. Kelengkapan dengan  materi ajar - Materi disajikan secara rinci 

- Materi disajikan dengan contoh- contoh 

konkret 

- konsep materi yang disajikan benar 

- materi disajikan secara berurutan 

c. Kesesuaian dengan situasi siswa - materi sesuai dengan taraf perkembangan 

kognitif siswa 

- contoh disajikan sesuai dengan taraf 

perkembangan kognitif siswa (konkret) 

- bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh 
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siswa 

-  materi  sesuai dengan pengalaman belajar 

siswa 

d. Mengikuti perkembangan  zaman - inovatif 

- materi bersifat mutakhir (terkini) 

- contoh contoh yang disampaikan adalah 

contoh terkini 

- memberikan wawasan kepada siswa 

mengenai perkembangan teknologi 

2 Kualitas 

instruksional 

 

a. Memberikan kesempatan belajar bagi 

siswa 

- memberikan  kesempatan siswa untuk berlatih 

mengerjakan soal 

- memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

- memberikan kesempatan siswa untuk 

berpendapat 

- memberikan kesempatan siswa untuk 

mempelajari materi 

 

    

b. Memberikan bantuan siswa untuk 

belajar 

- Media dapat membantu siswa belajar menulis 

(merangkum) 

- Media dapat membantu siswa untuk belajar 
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membaca 

- Media dapat membantu siswa untuk berpikir 

kritis 

- media dapat membantu siswa untuk belajar 

menyimak apa yang disampaikan guru 

c. Dapat memotivasi belajar siswa - Media membuat siswa semangat mengikuti 

pelajaran 

- Media menarik perhatian siswa 

- Media menggugah minat belajar siswa 

- media dapat memfokuskan kegiatan belajar 

siswa 

d. Dapat memberikan pemahaman 

kepada siswa 

- Siswa dapat memahami materi secara utuh 

- siswa dapat membuat rangkuman materi 

dengan lengkap 

- siswa dapat mengetahui pengertian dan 

konsep materi dengan tepat 

- siswa dapat memperoleh wawasan lebih luas 

mengenai materi 
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e. Dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa 

- media dapat meningkatkan rasa ingin tahu 

siswa 

- siswa  aktif  mendiskusikan materi dengan 

teman sekelasnya 

- siswa cepat tanggap dengan pertanyaan dari 

guru 

- siswa menanggapi pernyataan guru dengan 

antusias 

3 Kualitas teknis a. Keterbacaan  tulisan/ gambar 

 

- ukuran tulisan besar dan jelas 

- jenis huruf yang digunakan jelas 

- Gambar  berukuran relatif besar 

- gambar jelas/ tidak pecah pecah 

 

    

b. Warna menarik perhatian siswa - Warna tidak monoton 

- kombinasi warna tidak membingungkan siswa 

- warna gambar tidak hitam putih 

- warna gambar tajam 

c. Mudah digunakan - media dapat dibuat dengan mudah (bahan 

tersedia) 

- Penggunaan media tidak merepotkan guru 
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maupun siswa 

- media dapat digunakan walaupun berpindah 

pindah tempat (fleksibel) 

- media tidak memakan ruang dan waktu  

d. Kualitas tampilan/ tayangan - Kualitas gambar bagus dan  menarik 

- kualitas tulisan bagus 

- tata letak tulisan maupun gambar sesuai 

(proporsional) 

- kualitas penggunaan  media bagus 

Jumlah skor  

Kriteria  
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Skor minimal (R) : 13 

Skor maksimal (T) : 52 

Kriteria Ketuntasan data Kualitatif 

Kriteria Keterampilan 

Guru 
Kriteria Nilai 

42,25 ≤ skor ≤ 52,00 Sangat baik A 

32,50 ≤ skor ≤ 42,25 Baik B 

22,75 ≤ skor ≤ 32,50 Cukup C 

13,00 ≤ skor ≤ 22,75 Kurang D 

 

Skor yang didapatkan .... 

Kategori ..



108 
 

 
 

LAMPIRAN 3 

INSTRUMEN TES 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas : IV (Empat) 

Kompetensi Dasar : 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

 lingkungannya.   

Tanggal : 

…………………………………………………………… 

Nama : 

…………………………………………………………… 

Kelas : 

…………………………………………………………… 

Asal Sekolah : 

…………………………………………………………… 

 

Berilah tanda (X) pada huruf a, b, c, atau d, pada jawaban yang benar! 

1. Zaman ketika jarak, ruang, dan waktu tidak lagi menjadi batas adalah .... 

a. prasejarah  c. kuno 

b. sejarah   d. globalisasi 

2. Kehidupan pada zaman purba sangat bergantung kepada .... 

a. sumber daya alam 

b. teknologi 

c. ilmu pengetahuan 

d. transportasi 

3. Contoh makanan khas Indonesia adalah ….. 

a. burger 

b. pizza 

c. tape ketan 

d. spagetti 

4. Hal yang memengaruhi kemajuan masyarakat adalah .... 

a. iptek   c. seni 

b. budaya   d. bahasa 

5. Informasi mudah didapat dalam waktu singkat, contoh .... 

a. dampak negatif globalisasi 
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b. dampak positif globalisasi 

c. sebab terjadinya globalisasi 

d. globalisasi di bidang agama 

6. Berikut yang merupakan dampak positif dari globalisasi adalah .... 

a. masuknya budaya negatif 

b. hilangnya identitas bangsa 

c. menurunnya jati diri bangsa 

d. kecepatan dalam memperoleh informasi 

7. Berikut yang merupakan dampak negatif dari globalisasi adalah .... 

a. Informasi mudah dan cepat 

b. pesawat terbang 

c. handphone 

d. rambut di cat kuning 

8. Arus globalisasi yang didukung dengan teknologi komunikasi dicontohkan 

dengan adanya .... 

a. koran 

b. majalah 

c. handphone 

d. buku harian 

9. Adanya globalisasi, menjadikan dunia terasa .... 

a. semakin jauh 

b. semakin kecil 

c. semakin tidak terlihat 

d. semakin tua. 

10. Di era globalisasi ini gaya tradisional semakin tersisih, dan masyarakat mulai 

menganut . . . .  

a. gaya hidup sederhana  

b. gaya hidup apa adanya  

c. gaya hidup modern  

d. gaya hidup kuno 

11. Orang dengan mudah mendapat informasi dari internet. Hal ini menunjukkan 

pengaruh globalisasi di bidang . . . .  

a. transportasi c. hiburan  

b. komunikasi d. seni 

12. Untuk mendapatkan informasi dari satu negara dengan negara lain dapat 

memanfaatkan teknologi . .  

a. pariwisata  c. transportasi  
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b. duta negara  d. telekomunikasi 

13. Di bawah ini yang merupakan pengaruh positif dari globalisasi adalah . . . .  

a. kemajuan di bidang transportasi  

b. pergaulan bebas  

c. penyalahgunaan narkoba  

d. perilaku individual 

14. Budaya asing yang tidak perlu ditiru dan tidak sesuai dengan kepribadian 

bangsa adalah . . . .  

a. memakai pakaian minim  

b. memakai jas saat acara resmi  

c. menggunakan internet  

d. menggunakan telepon genggam 

15. Sikap siswa dalam menghadapi globalisasi adalah…….  

a. Belajar  

b. Bermain terus-terusan  

c. Berdiam diri  

d. Menentang Orang tua 

16. Dalam menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi adalah dengan cara . . 

. . 

a. pengendalian diri  

b. menentang globalisasi  

c. menerima dengan senang 

d. mengikuti perkembangan globalisasi 

17. Tayangan televisi dari luar negeri yang tidak sesuai dengan kepribadian 

bangsa sebaiknya . .   

a. ditiru  

b. dilihat  

c. dihilangkan  

d. dihafalkan  

18. Di bawah ini yang merupakan dampak negatif dari globalisasi adalah . . . .  

a. teknologi semakin canggih  

b. mengubah perilaku masyarakat menjadi konsumtif  

c. dalam berkomunikasi semakin mudah dan cepat  

d. teknologi transportasi semakin meningkat 
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19. Sikap yang ditunjukkan masyarakat sebelum berkembangnya globalisasi 

adalah . . . .  

a. individual  

b. mau menang sendiri  

c. materialistik 

d. gotong royong 

20. Nama produk makanan yang berasal dari luar negeri adalah .... 

a. tape ketan, udon  

b. hamburger, tape ketan 

c. pizza, spaghetti  

d. keripik pisang, balado 

 

 

 

 

INSTRUMEN TES 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas : IV (Empat) 

Kompetensi Dasar : 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah 

ditampilkan  dalam misi kebudayaan internasional.  

Tanggal : 

…………………………………………………………… 

Nama : 

…………………………………………………………… 

Kelas : 

…………………………………………………………… 

Asal Sekolah : 

…………………………………………………………… 

 

Berilah tanda (X) pada huruf a, b, c, atau d, pada jawaban yang benar! 

1. Di era globalisasi ini gaya tradisional semakin tersisih, dan masyarakat mulai 

menganut . . . . 

a. gaya hidup sederhana 
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b. gaya hidup apa adanya 

c. gaya hidup modern 

d. gaya hidup kuno 

2. Orang dengan mudah mendapat informasi dari internet. Hal ini menunjukkan 

pengaruh globalisasi di bidang . . . . 

a. transportasi c. hiburan 

b. komunikasi d. seni 

3. Untuk mendapatkan informasi dari satu negara dengan negara lain dapat 

memanfaatkan teknologi . . .  

a. pariwisata  c. transportasi 

b. duta negara  d. telekomunikasi 

4. Di bawah ini yang merupakan pengaruh positif dari globalisasi adalah . . . . 

a. kemajuan di bidang transportasi 

b. pergaulan bebas 

c. penyalahgunaan narkoba 

d. perilaku individual 

5. Budaya asing yang tidak perlu ditiru dan tidak sesuai dengan kepribadian 

bangsa adalah . . . . 

a. memakai pakaian minim 

b. memakai jas saat acara resmi 

c. menggunakan internet 

d. menggunakan telepon genggam 

6. Tim kesenian Indonesia yang pernah tampil di festival Gendang Nusantara 

adalah . . . . 

a. kelompok kesenian Danasih 

b. kelompok kesenian Jawa Timur 

c. tim kesenian Sumatera Selatan 

d. tim kesenian dari Bali 

7. Berikut merupakan pengaruh positif globalisasi, kecuali .... 

a. acuh tak acuh 

b. mudah memperoleh informasi 

c. menjadi sombong 

d. melunturkan nilai-nilai agama 
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8. Berikut akibat terjadinya globalisasi .... 

a. Mudah berkomunikasi 

b. wilayah industri makin sempit 

c. berkomunikasi makin sulit 

d. susah mudah mendapat produk luar negri 

9. Media massa sebagai penyampai informasi dengan cara dibaca ialah .... 

a. televisi   c. radio 

b. koran   d. telepon 

10. Alat music dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu disebut…..  

a. Gitar  

b. Angklung  

c. Biola  

d. Gong  

11. Tari Kecak berasal dari provinsi….  

a. Jawa Tengah  c. Bali 

b. Jawa Barat d. Aceh 

12. Pengaruh positif adanya globalisasi ialah .... 

a. informasi lebih cepat 

b. kehidupan meningkat 

c. mudah mendapat makanan 

d. kebutuhan masyarakat sulit didapat 

13. Manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain, sehingga 

disebut .... 

a. makhluk politik  

b. makhluk sosial 

c. makhluk individu  

d. makhluk berbudi 

14. Salah satu pengaruh buruk jika sering menonton televisi ialah …. 

a. mata menjadi cepat rusak 

b. bangun tidur mudah 

c. belajar menjadi giat 

d. prestasi meningkat 

15. Tari Jaipong berasal dari provinsi…… 

a. Jawa Barat  c. Bali 

b. Aceh   d. NTT  

16. Dampak positif dari adanya globalisasi kebudayaan yaitu…….  
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a. Indonesia menjadi Negara terbelakang 

b. Indonesia mengenal banyak budaya asing 

c. Indonesia miskin budaya 

d. Indonesia menjadi bangsa tertinggal 

17. Ditemukannya kendaraan bermotor, perjalanan yang lama akan menjadi……  

a. Cepat 

b. Santai 

c. Lambat 

d. Tetap  

18. Pengaruh globalisasi sebaiknya kita .... 

a. biarkan c. seleksi 

b. tolak     d. terima apa adanya 

19. Kita ingin mengetahui berbagai jenis benda-benda antik, maka sebaiknya kita 

pergi ke .... 

a. stadion  c. internet 

b. wartel   d. museum 

20. Rumah khas Jawa Tengah disebut…….. 

a. Gadang 

b. Panggung 

c. Honai 

d. Joglo 
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LAMPIRAN 4  

Rekapitulasi Nilai 

Nilai Uji Coba Instrumen Soal 

Kompetensi Dasar : 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

Kode 

Siswa 

Soal No 
Total Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

X1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 10 50 

X2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 95 

X3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 95 

X4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 100 

X5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 90 

X6 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 10 50 

X7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 100 

X8 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 11 55 

X9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 100 

X10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 100 

X11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 95 

X12 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 11 55 

X13 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 11 55 

X14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 100 

X15 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 10 50 

X16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 95 
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X17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 100 

X18 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 10 50 

X19 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 50 

X20 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 40 

X21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 100 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Nilai 

Nilai Uji Coba Instrumen Soal 

Kompetensi Dasar : 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan  dalam misi kebudayaan 

internasional.  

Kode 

Siswa 

Soal No 
Total Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

X1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 85 

X2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 12 60 

X3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 80 

X4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 18 90 

X5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 90 
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X6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 9 45 

X7 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 13 65 

X8 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 14 70 

X9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 100 

X10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 90 

X11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 90 

X12 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 12 60 

X13 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 12 60 

X14 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 75 

X15 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 10 50 

X16 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 65 

X17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 18 90 

X18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 18 90 

X19 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 13 65 

X20 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 15 75 

X21 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 90 
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LAMPIRAN 5 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL 

 

Kompetensi Dasar : 4.1 

Memberikan contoh sederhana 

pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

 

Kompetensi Dasar : 4.2 

Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia 

yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan internasional. 

No Soal 
Taraf Sukar 

No Soal 
Taraf Sukar 

Harga Kriteria Harga Kriteria 

1 0.67 Sedang 1 0.95 sukar 

2 0.76 Sukar 2 0.95 sukar 

3 0.67 Sedang 3 0.76 sukar 

4 0.90 Sukar 4 0.76 sukar 

5 0.81 Sukar 5 0.81 sukar 

6 0.90 Sukar 6 0.67 sedang 

7 0.90 Sukar 7 0.24 mudah 

8 0.76 Sukar 8 0.71 sukar 

9 0.76 Sukar 9 0.95 sukar 

10 0.90 Sukar 10 0.76 sukar 

11 0.90 Sukar 11 0.48 sedang 

12 0.76 Sukar 12 0.86 sukar 

13 0.76 Sukar 13 0.38 sedang 

14 0.81 Sukar 14 0.95 sukar 

15 0.76 Sukar 15 0.10 mudah 

16 0.81 Sukar 16 0.95 sukar 

17 0.71 Sukar 17 0.95 sukar 

18 0.71 Sukar 18 0.95 sukar 

19 0.57 Sedang 19 0.95 sukar 

20 0.62 Sedang 20 0.95 sukar 
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LAMPIRAN 6 

PERHITUNGAN DAYA BEDA SOAL 

 

Kompetensi Dasar : 4.1 

Memberikan contoh sederhana 

pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

 

Kompetensi Dasar : 4.2 

Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia 

yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan internasional. 

No Soal 
Daya Beda 

No Soal 
Daya Beda 

Harga Kriteria Harga Kriteria 

1 0.54 Baik 1 0.18 jelek 

2 0.55 Baik 2 0.18 jelek 

3 0.73 sangat baik 3 0.55 baik 

4 0.27 Cukup 4 0.16 jelek 

5 0.45 Baik 5 0.45 baik 

6 0.27 Cukup 6 0.54 baik 

7 0.27 Cukup 7 0.40 cukup 

8 0.55 Baik 8 0.45 baik 

9 0.55 Baik 9 0.18 jelek 

10 0.27 Cukup 10 0.55 baik 

11 0.27 Cukup 11 0.52 baik 

12 0.55 Baik 12 0.36 cukup 

13 0.55 Baik 13 0.51 baik 

14 0.45 Baik 14 0.18 jelek 

15 0.55 Baik 15 0.10 jelek 

16 0.45 Baik 16 0.18 jelek 

17 0.64 Baik 17 0.18 jelek 

18 0.64 Baik 18 0.18 jelek 

19 0.44 Baik 19 0.18 jelek 

20 0.82 sangat baik 20 0.18 jelek 

 

  



120 
 

 
 

LAMPIRAN 7 

PERHITUNGAN VALIDITAS & RELIABILITAS 

 

Kompetensi Dasar : 4.1 Memberikan contoh sederhana 

pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

No Soal 
Validitas Reliabilitas 

Rh Kriteria rh Kriteria 

1 0.48 valid 

0,83 

Reliabilitas 

Sangat 

Tinggi 

2 0.60 valid 

3 0.84 valid 

4 0.34 valid 

5 0.54 valid 

6 0.34 valid 

7 0.38 valid 

8 0.65 valid 

9 0.60 valid 

10 0.34 valid 

11 0.41 valid 

12 0.67 valid 

13 0.67 valid 

14 0.59 valid 

15 0.63 valid 

16 0.62 valid 

17 0.71 valid 

18 0.53 valid 

19 0.48 valid 

20 0.89 valid 
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Kompetensi Dasar : 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya 

Indonesia yang pernah ditampilkan  dalam misi kebudayaan 

internasional.  

No Soal 
Validitas Reliabilitas 

Rh Kriteria rh Kriteria 

1 0.45 valid 

0,70 
Reliabilitas 

Tinggi 

2 0.38 valid 

3 0.57 valid 

4 0.31 valid 

5 0.57 valid 

6 0.52 valid 

7 0.61 valid 

8 0.44 valid 

9 0.45 valid 

10 0.50 valid 

11 0.41 valid 

12 0.51 valid 

13 0.46 valid 

14 0.45 valid 

15 0.42 valid 

16 0.45 valid 

17 0.45 valid 

18 0.38 valid 

19 0.38 valid 

20 0.38 valid 
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LAMPIRAN 8 

NILAI HASIL BELAJAR PKN YANG MENGGUNAKAN MEDIA TIK 

Kode Siswa 
Nilai Nilai 

Rata-Rata Pertemuan I Pertemuan II 

A1 85 65 75 

A2 55 60 57.5 

A3 95 90 92.5 

A4 65 60 62.5 

A5 95 90 92.5 

A6 70 50 60 

A7 90 95 92.5 

A8 65 70 67.5 

A9 100 95 97.5 

A10 90 70 80 

A11 50 55 52.5 

A12 50 60 55 

A13 65 75 70 

A14 55 60 57.5 

A15 75 80 77.5 

A16 85 75 80 

A17 75 85 80 

A18 80 65 72.5 

A19 75 80 77.5 

A20 90 95 92.5 

A21 90 90 90 

A22 85 80 82.5 

A23 85 70 77.5 

A24 80 95 87.5 

A25 85 80 82.5 

A26 90 95 92.5 

A27 80 85 82.5 

A28 100 95 97.5 

Rata-Rata 

Keseluruhan  

78.75 77.32 78.035 
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LAMPIRAN 9 

NILAI HASIL BELAJAR PKN YANG MENGGUNAKAN MEDIA 

GAMBAR 

Kode Siswa 
Nilai Nilai 

Rata-Rata Pertemuan I Pertemuan II 

B1 40 60 50 

B2 45 40 42.5 

B3 50 40 45 

B4 45 50 47.5 

B5 55 75 65 

B6 55 50 52.5 

B7 70 80 75 

B8 90 85 87.5 

B9 70 75 72.5 

B10 80 90 85 

B11 60 65 62.5 

B12 90 85 87.5 

B13 80 85 82.5 

B14 85 80 82.5 

B15 70 55 62.5 

B16 75 70 72.5 

B17 75 75 75 

B18 70 65 67.5 

B19 70 80 75 

B20 80 95 87.5 

B21 45 60 52.5 

B22 70 85 77.5 

B23 80 95 87.5 

B24 90 95 92.5 

B25 60 30 45 

B26 60 65 62.5 

B27 80 75 77.5 

B28 50 70 60 

B29 40 35 37.5 

Rata-Rata 

Keseluruhan  

66.55172 69.31034 67.93103 
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LAMPIRAN 10 

PERHITUNGAN UJI NORMALITAS 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

TIK .127 28 .200
*
 .936 28 .086 

GBR .126 28 .200
*
 .937 28 .093 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 
 

LAMPIRAN 11 

PERHITUNGAN UJI HOMOGENITAS 

Test of Homogeneity of Variances 

HASIL 
   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.851 1 55 .179 

 

ANOVA 

HASIL 
     

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1454.542 1 1454.542 6.588 .013 

Within Groups 12142.826 55 220.779 
  

Total 13597.368 56 
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LAMPIRAN 12 

PERHITUNGAN UJI HIPOTESIS 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  
Lower Upper 

HASIL Equal variances 

assumed 
1.851 .179 2.567 55 .013 10.10468 3.93675 2.21525 17.99411 

Equal variances not 

assumed 

  
2.575 53.982 .013 10.10468 3.92464 2.23620 17.97316 
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LAMPIRAN 13 

MEDIA BERBASIS TIK 
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LAMPIRAN 14 

MEDIA GAMBAR 
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LAMPIRAN 15 

SURAT-SURAT 
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LAMPIRAN 16 

DOKUMENTASI 
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