
i 
 

 
 

 

 

PENERAPAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII PADA 

PEMBELAJARAN PKn DI SMP MUHAMMADIYAH 4 

SEMARANG  

SKRIPSI 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

 

Oleh : 

Novia Mekar Rosantiana 

3301412037 

 

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016



ii 
 

 
 

 



iii 
 

 
 

 



iv 
 

 
 

 

 



v 
 

 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto: 

1. Surga di bawah telapak kaki Ibu (Al-Hadist). 

2. Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles). 

3. Tidak ada pemberian ibu dan bapak yang paling berharga kepada anaknya dari 

pada pendidikan akhlak mulia (Al-Hadist). 

4. Ilmu itu diperoleh dari lidah yang gemar bertanya serta akal yang suka 

berpikir (Abdullah bin Abbas). 

Persembahan: 

Dengan segenap Ridho yang diberikan oleh Allah 

SWT saya persembahkan skripsi ini untuk: 

1. Bapak Nana Riana dan Ibu Siti Khodijah yang 

selalu memberikan cinta dan kasih sayang dengan 

tulus.  

2. Adik-adiku tersayang Rizaz Falah Rian Purnama 

dan Ade Hanis Yusrantana. 

3. Seseorang yang selalu menemani. Terimakasih 

telah menginjeksiku dengan virus optimisme pada 

saat virus pesimisme menjalar pada sel darahku. 

4. Mba tutut dan mas erbi yang telah berperan dalam 

membimbing saat aku kebingungan dan tak tau 

arah. 

5. Teman-temanku tercinta. Anis, Rina, Ida, , Putri, 

Andini, Wiwik, Arum, Anggun, keluarga besar 

kost daun dan keluarga besar Pendidikan 

Kewarganegaraan angkatan 2012 yang telah 

mengobati penat dan lelahku. 



vi 
 

 
 

SARI 

Rosantiana, Novia Mekar. 2016. Penerapan Media Audio Visual untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII Pada Pembelajaran PKn 

di SMP Muhammadiyah 4 Semarang. Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dr. Eko Handoyo,M.Si. PembimbingII:AndiSuhardiyanto,S.Pd.,M.Si. 

Kata Kunci : Media Audio Visual, Hasil Belajar,PKn. 

 Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis pada tanggal 26 februari 

2016, Hasil belajar kelas VII di SMP Muhammadiyah 4 Semarang cukup baik namun 

belum memuaskan. Salah satu faktor penyebab rendahnya hasil belajar karena 

kurangnya ketertarikan siswa dalam pembelajaran, terutama dalam pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. Pemilihan media yang sesuai dengan isi materi 

pelajaran diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Media yang dipilih 

yaitu media audio visual berbentuk video pembelajaran.  

Berdasarkan pemaparan diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah (1) 

Bagaimana penerapan media audio visual dalam pembelajaran PKn di kelas VII SMP 

Muhammadiyah 4 Semarang. (2) Apakah penerapan media audio visual dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII pada pelajaran PKn di SMP 

Muhammadiyah 4 Semarang. 

 Penelitian ini dilaksanakan dua kali pertemuan. Pertemuan I pada tanggal 15 

April 2016 dan pertemuan II pada tanggal 22 April 2014 dengan menggunakan teknik 

analisis data kuantitatif jenis eksperimen rancangan one-group pretest-posstes 

desaign. Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan desain penelitian Pre-

Eksperimen Desighn. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes 

dan nontes. Teknik tes berupa hasil belajar kognitif siswa. Teknik nontes berupa hasil 

belajar afektif dan psikomotorik berupa data perilaku siswa dari hasil observasi.  

 Penerapan media audio visual dilaksanakan melalui tahap perencanaan dan 

tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan yaitu mempersiapkan sarana dan 

prasaranadalam proses pembelajaran. Tahap pelaksanaan berupa kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup. Penerapan media audio visual dalam proses 

pembelajaran menunjukan adanya peningkatan hasil belajar. Hasil belajar aspek 

kognitif mengalami peningkatan sebesar 35,98, dilihat dari rata-rata pretest sebesar 

39,30 dan rata-rata posttest sebesar 85,28, hasil uji t yang diperoleh bahwa thitung > 

ttabel yaitu 3,269 > 1,688. Hasil belajar aspek afektif mengalami penngkatan sebesar 

13,1 pada pertemuan pertama memiliki rata-rata sebesar 74,4 dan pertemuan kedua 

sebesar 87,5. Hasil belajar aspek psikomotorik mengalami peningkatan sebesar 4,5 

pada pertemuan pertama memiliki rata-rata sebesar 76,1 dan pertemuan kedua sebesar 

80,6, Setelah adanya penerapan media audio visual maka dapat disimpulkan terjadi 

perubahan tingkah laku siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dalam proses pembelajaran dengan 

penerapan media audio visual, guru hendaknya lebih teliti dengan ketepatan waktu 

pembelajaran berlangsung. Waktu yang kurang efisien dapat memicu keributan siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan di zaman yang modern ini sangat penting dalam kehidupan 

karena manusia menganggap bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan 

mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan menjadi salah satu 

upaya pembentukan moral dan kecerdasan bangsa Indonesia khususnya di 

kalangan para generasi muda. Melalui pendidikan, manusia berusaha 

meningkatkan mutu hidup mereka supaya lebih baik lagi.  

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara.  

 

Pendidikan dipandang sebagai pemberian informasi melalui 

komunikasi. Komunikasi bertujuan untuk menyampaikan suatu pikiran atau 

pesan dari seorang kepada orang lain. Hubungan antara yang menyampaikan 

dan yang menerima itulah yang disebut komunikasi. Dari pengertian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar adalah suatu komunikasi 
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yang harus di ciptakan oleh guru dan siswa. Melalui komunikasi terjadilah 

pentransferan pesan yang di sampaikan oleh guru kepada siswa. 

Proses belajar mengajar terdapat interaksi, dalam interaksi ini guru 

melakukuan kegiatan mengajar dan siswa belajar. Proses belajar mengajar, 

siswa berperan lebih aktif sedangkan guru hanya perantara penyampaian 

materi kepada siswa. Guru dituntut untuk dapat menyampaikan materi dengan 

baik supaya siswa dengan mudah menerima materi. 

Dunia pendidikan terus bergerak secara dinamis, khususnya untuk 

menciptakan media pembelajaran, metode pembelajaran dan materi yang 

semakin interaktif dengan tujuan supaya siswa dengan lebih mudah untuk 

dapat memahami materi pelajaran yang sudah diterapkan. Namun berbagai 

metode itu tentu tidak lepas dari peran media komunikasi sebagai sarana 

untuk penyampaianya. Hal ini merupakan salah satu tugas semua guru mata 

pelajaran untuk mencari media yang tepat yang sesuai dengan materi 

pelajaran terutama mata pelajaran PKn. 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang 

tersedia di semua jenjang pendidikan. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA 

dapat kita temukan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Bahkan 

sampai tingkat bangku kuliah pun juga menyediakan mata kuliah 

Kewarganegaraan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. 

Nomor 24 Tahun 2006 pasal 37 tertera bahwa : 
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Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang wajib 

dalam kurikulum pendidikan di Indonesia karena mata pelajaran PKn 

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibanya untuk menjadi warga 

negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang berlandaskan oleh 

pancasila dan UUD 1945.  

 

Tujuan Pendiddikan Kewarganegaraan adalah agar setiap warga 

negara menjadi warga negara yang baik, yakni warga negara yang memiliki 

kecerdasan, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab serta mampu 

berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dianggap sangat penting. Meskipun Pendidikan 

Kewarganegaraan dianggap materi yang penting untuk dipelajari, tetapi materi 

ini belum menjadi materi yang diprioritaskan dalam pendidikan. Hal ini 

karena dibeberapa beberapa siswa menganggap pelajaran PKn sangat 

membosankan. Jika pembelajaran di kelas masih menggunakan cara-cara yang 

menitikberatkan siswa untuk membaca buku ajar dan mendengarkan ceramah  

saja, maka proses pembelajaran hanyalah pemberian informasi tanpa adanya 

interaksi antara guru dan siswa. Berkaitan dengan itu, hasil belajar siswa 

menjadi rendah kerena kurang adanya keterkaitan antara guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Berkaitan dengan proses pembelajaran, maka diperlukan adanya media 

pembelajaran yang dapat menggambarkan konsep Kewarganegaraan secara 

nyata. Penggunaan media dalam proses pembelajaran diharapkan dapat 

membantu suksesnya proses pembelajaran. Melalui media, siswa dapat 
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menggunakan indera yang dimilikinya. Semakin banyak alat indera yang 

digunakan oleh siswa untuk menerima pesan maka sesuatu yang dipelajari 

akan semakin mudah diingat dan diterima. 

Media pembelajaran mempunyai pengaruh yang positif dalam proses 

belajar mengajar karena media disebut sebagai alat bantu guru untuk 

mentransfer materi pelajaran kepada siswa. Dengan adaya media 

pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh 

para siswa, seperti ketersediaan buku, kesempatan membaca, dan sebagainya. 

Jika siswa tidak mungkin dibawa ke obyek langsung yang dipelajari, maka 

obyeknyalah yang dibawa ke peserta didik. 

Dilihat dari perkembangan media, audio visual bisa dikatakan sangat 

ampuh menyampaikan suatu pesan terhadap orang banyak dari pada media-

media lain. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah 

video. Video merupakan media audio visual yang dapat mengungkapkan 

objek dan peristiwa seperti keadaan sesungguhnya. Dengan menggunakan 

video siswa mampu memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna 

sehingga informasi yang di sampaikan melalui video tersebut dapat di pahami 

dengan mudah. 

Kaitanya dengan pembelajaran yang dilakukan di sekolah setiap 

kegiatan yang berlangsung pada akhirnya dituntut hasil akhir kegiatan 

tersebut, demikian pula dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Tujuanya yaitu untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seorang yang belajar 
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dengan mengukur tingkat penguasaan materi yang telah disampaikan. Hasil 

akhir kegiatan itu disebut dengan hasil belajar. Hasil belajar biasanya dilihat 

dari tingkat kepahaman siswa terhadap materi yang telah di sampaikan oleh 

guru.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan di SMP 

Muhammadiyah 4 Semarang, penulis bertujuan untuk meneliti hasil belajar 

siswa kelas VII. Hasil belajar siswa menjadi rendah karena kurangnya 

ketertarikan siswa pada pembelajaran, terutama dalam pembelajaran mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Rendahnya hasil belajar siswa 

khususnya dalam mata pelajaran PKn perlu segera diatasi. Alasan dipilih 

kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Semarang sebagai subjek penelitian karena 

berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada guru mata pelajaran Pkn. 

Permasalahan lain berkaitan dengan masalah pendidikan 

kewarganegaraan sampai pada saat ini tentang persepsi siswa terhadap cara 

mengajar guru. Berdasarkan pendapat siswa pada pengamatan peneliti yang 

dilakukan pada tanggal 26 Februari 2016 bahwa guru mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan ketika mengajar hanya memberikan cerita yang 

di ulang-ulang, membosankan dan menyebalkan. Berkaitan dengan masalah 

tersebut penulis mencoba menggunakan media audio visual dalam bentuk 

video sebagai alat komunikasi siwa dan guru dalam menerima pesan 

pembelajaran. 
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Penelitian tentang media audio visual merupakan penelitian yang 

menarik untuk dikaji. Salah satu peneliti yang melakukan penelitian tentang 

media audio visual yaitu penelitian yang di teliti oleh Sapto Haryoko (2009) 

dengan judul Efektifitas Pemanfaatan Media Audio Visual Sebagai Alternatif 

Optimalisasi Model Pembelajaran. Penelitian ini di laksanakan pada 

mahasiswa Jurusan Teknik Elektronika Universitas Negeri Makasar. Hasil 

penelitian setelah memanfaatkan media audio visual dalam pembelajaran 

mengalami peningkatan. Hasil belajar mahasiswa yang diajar dengan 

menggunakan media audio visual memiliki skor yang jauh lebih tinggi 

dibanding dengan mahasiswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan 

konvensional. Hal ini dapat di tunjukkan dengan post test antara kelompok 

eksperimen (audio-visual) = 86,00 dan kelompok kontrol (konvensional) = 

78,33. dapat disimpulkan bahwa pentingnya suatu media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar.  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 4 Semarang, 

dimana ketertarikan siswa terhadap teknologi modern sangat tinggi. 

Penerapan media audio visual dalam mata pelajaran PKn ini diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Video pembelajaran tersebut berisikan 

materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII di tingkat Sekalah 

Menengah Pertama yaitu kemerdekaaan mengemukakan pendapat dimuka 

umum.  
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian yang 

berjudul, “Penerapan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas VII Pada Pembelajaran PKn di SMP 

Muhammadiyah 4 Semarang”. 

 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumusankan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan media audio visual dalam pembelajaran Pkn di 

kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Semarang? 

2. Apakah penerapan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VII pada pelajaran PKn di SMP Muhammadiyah 4 

Semarang? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menjelaskan penerapan media audio visual dalam pembelajaran PKn di 

kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Semarang. 
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2. Mengetahui penerapan media audio visual terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa kelas VII pada pelajaran PKn di SMP Muhammadiyah 4 

Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap penyelesaian masalah pembelajaran sehingga dapat memberikan 

gambaran tentang media yang menarik dalam pembelajaran Pkn, serta 

berguna bagi perkembangan keilmuan, terutama program studi Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

2. Manfaat Praktis 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil penelitian diharapkan dapat 

bermanfaat bagi: 

a. Bagi Guru 

Mendapat gambaran nyata tentang penerapan media audio visual dalam 

pembelajaran PKn guna meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII. 

b. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan media pembelajaran yang menarik 

dan mudah dipahami, meningkatkan motivasi dan minat belajar yang 

menjadikan siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran Pkn 

sehingga hasil belajar siswa meningkat. 



9 
 

 
 

c. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini dijadikan salah satu sumber karya ilmiah mengenai 

peningkatan hasil belajar siswa yang dapat meningkatkan mutu 

pendidikan dengan penerapan media audio visual khususnya dalam mata 

pembelajaran PKn. 

 

 

1.5 BATASAN ISTILAH  

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada 

penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa batasan 

istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan 

Penerapan dalam penelitian ini yang dimaksudkan suatu proses, cara 

melakukan suatu pekerjaan, perbuatan menerapkan suatu teori atau media 

agar tercapai tujuannya sesuai dengan rencana. Dalam penelitian ini 

merujuk pada penerapan media audio visual dalam proses pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Media Audio Visual 

Media audio visual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu alat 

dalam pendidikan yang berbentuk video, berfungsi untuk menyalurkan 

informasi atau materi dari pendidik kepada pesrta didik. Media audio 
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visual sebagai media pembelajaran bertujuan untuk memudahkan siswa 

dalam memahami materi pelajaran. 

3. Hasil belajar 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berakhirnya 

proses belajar yang dapat merubah pemikiran siswa setelah mengikuti 

proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 

 

4. Pembelajaran PKn 

Pembelajaran dalam penelitian ini merupakan proses, cara, perbuatan 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar serta memahami sesuatu 

materi. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksud 

dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cara atau proses belajar 

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibanya untuk menjadi 

warga negara yang baik. 

Berdasarkan definisi tersebut, dengan diterapkannya media audio 

visual dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

diharapkan siswa tertarik untuk mengikuti proses belajar mengajar. 

Ketertarikan siswa dengan media pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang di terapkan oleh guru dapat memicu siswa belajar 
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dengan giat dan memahami materi yang telah disampaikan oleh guru 

sehingga hasil belajar siswa meningkat menjadi lebih baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1 Deskripsi Teoretis 

2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran  

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk kata jamak 

dari kata medium yag secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepenerima pesan. 

Sementara itu Briggs (1970) media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, film, kaset, 

film bingkai adalah contoh-contohnya (Sadirman, 2006: 6). 

Diantara pendapat tersebut ada persamaan bahwa media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim 

kepenerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi 

(Sadirman, 2006: 7). Sedangkan Gerlach dan Ely dalam bukunya Arsyad 

(2009: 3) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar 

adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan 

media. Dapat ditarik kesimpulan bahwa media merupakan wahana penyalur 

informasi belajar atau penyalur pesan. Media merupakan komponen sumber 
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belajar atau wahana fisik yang mengandung materi intruksional di lingkungan 

siswa yang dapat merangsang siswa Untuk belajar (Sutirman, 2013: 15). 

Berdasarkan pengertian diatas, media pembelajaran merupakan alat 

komunikasi yang digunakan untuk menyalurkan informasi atau pesan antara 

guru dengan siswa. Pentingnya media dalam proses belajar mengajar agar 

siswa dapat tertarik mengikuti proses pembelajaran dan siswa dengan mudah 

memahami materi yang telah diajarkan oleh guru. 

2.1.1.1 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran mempunyai fungsi dan manfaat, Levie & Lentz 

(Arsyad, 2009:16-17) mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, 

khususnya media visual yaitu: 

a. Fungsi Atensi 

Media audio visual ini merupakan inti yaitu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa Untuk berkontrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan 

dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi 

pelajaran. 

b. Fungsi Afektif 

Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar 

(atau membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambing visual dapat 

menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut 

masalah sosial atau ras. 
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c. Fungsi Kognitif 

Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan 

bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan 

untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam gambar. 

d. Fungsi Kompensatoris 

Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang 

memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah 

dalam membaca, untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan 

mengingatnya kembali.  

Banyaknya manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan media 

pembelajaran, maka guru sebagai sumber pembawa informasi bagi siswa 

hendaknya menyadari akan pentingnya penggunaan media dalam 

pembelajaran. Mendukung pendapat di atas, Sudjana & Rivai (Arsyad, 2009: 

24), mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, 

yaitu: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkanya menguasai dan mencapai 

tujuan pembelajaran. 
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c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap 

jam pelajaran.  

d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi jugaaktivitas lain seperti mengamat, 

melakukan, mendemontrasikan, memerankan, dan lain-lain. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menggunakan media pendidikan 

sebagai alat komunikasi khususnya dalam hubunganya dengan masalah proses 

belajar mengajar, harus didasarkan pada kriteria pemilihan yang objektif, 

sebab penggunaan media pendidikan tidak sekadar menampilkan program 

pengajaran kedalam kelas. Manfaat dari penggunaan media pembelajaran 

yaitu dapat mengarahkan perhatian siswa sehingga timbul semangat dan 

motivasi untuk belajar dengan materi pelajaran yang lebih jelas, cepat 

dipahami sehingga dapat meningkatkan prestasi siwa. 

2.1.1.2 Dasar Pertimbangan Pemilihan Media 

Memilih media yang terbaik untuk tujuan pembelajaran bukan 

pekerjaan yang mudah, Sudjana (2013:4-5) menyatakan dalam memilih media 

untuk kepentingan pengajaran sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria 

sebagai berikut : 

a. Ketetapanya dengan tujuan pengajaran; artinya media pengajaran dipilih 

atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-
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tujuan instruksional yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis lebih memungkinkan digunakanya media pengajaran. 

b. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran; artinya bahan pelajaran yang 

sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan 

bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. 

c. Kemudahan memperoleh media; artinya media yang diperlukan mudah 

diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu 

mengajar. Media grafis umumnya dapat dibuat guru tanpa biaya yang 

mahal, disamping sederhana dan prkatis penggunaanya. 

d. Keterampilan guru dalam menggunakanya; apapun jenis media yang 

diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakanya dalam proses 

pengajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, 

tetapi dampak dari penggunaan oleh guru pada saaat terjadinya interaksi 

belajar siswa dengan lingkunganya. 

e. Tersedia waktu untuk menggunakanya; sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. 

f. Sesuai dengan taraf berfikir siswa; memilih media untuk pendidikan dan 

pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna 

yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para siswa.  

Penggunaan media audio visual memiliki keuntungan dan kerugian. 

Keuntunganya yaitu menghindari terjadinya verbalisme, membangkitkan 

motivasi, memperjelas informasi yang disampaikan guru, dan menambah 
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variasi teknik pelajaran. Adapun kerugian dalam penggunaan media audio 

visual membutuhkan waktu, tenaga, dana dan ketrampilan khusus; perlu 

pemeliharaan dan perbaikan, perlu ruangan dan tempat yang aman dan layak.  

Dengan kriteria pemilihan media diatas, guru dapat lebih mudah 

menggunakan media mana yang diangggap tepat untuk membantu 

mempermudah tugas-tugasnya sebagai pengajar. Guru juga dapat memilih 

sendiri media pembelajaran yang baik sesuai kriteria untuk menyampaikan 

pesan pembelajaran dalam kelas. 

2.1.1.3 Macam-Macam Media 

Media dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, menurut Djamarah 

dan Aswan, media dibagi menjadi beberapa, klasifikasinya bisa dilihat dari 

beberapa jenisnya, daya liputnya, dan dari bahan serta cara pembuatanya. 

Dapat dijelaskan sebagai berikut (2013: 124-126): 

a. Dilihat dari jenisnya, media dibagi menjadi kedalam : 

1) Media audiktif 

Media audiktif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan 

suara saja, seperti radio, casete recorder, piringan hitam,. Media ini 

tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam 

pendengaran. 

2) Media visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra 

pengelihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam 
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seperti film stri (film rangkai), slides (film bingkai), foto, gambar atau 

lukisan, dan cetakan. Adapula media visual yang menampilkan 

gambar atau symbol yang bergerak seperti film bisu, dan film kartun. 

3) Media audio visual 

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih 

baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan yang 

kedua.  

b. Dilihat dari daya liputnya, media dibagi dalam : 

1) Media dengan daya liput luas dan serentak 

Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta 

dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang 

sama 

Contoh : radio dan televisi 

2) Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat 

Media ini dalam penggunaanya membutuhkan ruang dan tepat yang 

khusus seperti film, sound slide, film rangkai yang harus 

menggunakan tempat tertutup dan gelap. 

3) Media untuk pengajaran individual 

Media ini penggunaanya hanya untuk seorang diri. Termasuk media 

ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. 

Media ini tidak dapat digunakan lebih dari satu orang. 
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c. Dilihat dari bahan pembuatanya 

1) Media sederhana 

Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, cara 

pembuatanya mudah, dan penggunaanya tidak sulit. 

2) Media kompleks  

Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatanya sulit 

diperoleh dan mahal harganya, sulit membuatnya, dan penggunaanya 

memerlukan keterampilan yang memadai. 

Berdasarkan macam media tersebut, seorang pendidik harus bisa 

memilih media yang baik dan sesuai dengan materi atau pesan yang akan 

disampaikan oleh siswa dalam pembelajaran di kelas. 

2.1.1.4 Karakteristik Media Audio Visual 

Setiap jenis media memiliki karakteristik masing-masing dan 

menampilkan fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan proses belajar 

peserta didik. Agar peran sumber dan media belajar tersebut menunjukan pada 

suatu jenis media tertentu, maka pada media-media belajar itu perlu 

diklasifikasikan menurut suatu metode tertentu sesuai sifat dan fungsinya 

terhadap pembelajaran (Asyhar 2012:46). 

Media audio visual berasal dari penggabungan antara audio dan visual.  

Pengertian media audio, dimaksud sebagai bahan yang mengandung pesan 
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dalam bentuk auditif (pita suara atau piringan suara), yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa. (Sudjana, 2013:129) 

sedangkan pesan visual dijelaskan dalam bentuk grafis seperti sket, gambar, 

foto, diagram, tabel, dan lain-lain (Sudjana, 2013:8).  

Kaitanya dengan pendapat diatas, karakteristik atau ciri-ciri utama 

media audio visual yaitu dapat menampilkan unsur gambar (visual) dan suara 

(audio) secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi. 

Media visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan 

tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang 

diperlukan dalam media audio visual adalah penulisan naskah dan story board 

yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan dan penelitian (Asyhar, 

2012: 23).  

Naskah yang menjadi bahan narasi disaring dari isi pelajaran yang 

kemudian disintesis ke dalam apa yang ingin di tunjukan dan dikatakan. 

Narasi ini merupakan penuntun bagi tim produksi untuk memikirkan 

bagaimana video penggambaran atau visualisasi materi pelajaran. Pada awal 

pelajaran media harus mempertunjukan sesuatu yang dapat menarik perhatian 

semua siswa. Hal ini diikuti dengan jalinan logis keseluruhan program yang 

dapat membangun rasa berkelanjutan, sambung menyambung dan kemudian 

menuntun kepada kesimpulan atau rangkuman (Arsyad, 2009: 94). 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

media berbasis audio visual merupakan alat atau bahan yang dapat 



21 
 

 
 

menampilkan gambar dan suara secara bersamaan untuk menyampaikan pesan 

atau informasi. 

2.1.1.5 Macam-Macam Media Audio Visual 

Media dibagi menjadi beberapa jenis, menurut Suiraoka dan Dewa 

berpendapat lain, (2012: 42-45) macam-macam media audio visual antara 

lain: 

a. Media Audio Visual tidak bergerak 

Adalah media yang menyampakan pesannya dapat diterima oleh indra 

pendengaran dan indra penglihatan, akan tetapi gambar yang dihasilkan 

adalah gambar tidak bergerak atau sedikit memiliki unsur gerak. 

b. Film 

Film yang disebut gambar hidup yaitu serangkaian gambar diam yang 

meluncur secara cepat dan di proyeksikan sehinggga menimbulkan kesan 

hidup yang impresif bagi pemirsanya. 

c. Televisi 

Adalah media yang dapat menampilkan pesan secara audio visual dan 

gerak (Sama dengan film). 

d. Multi Media 

Merupakan suatu sistem penyampaian dengan mengggunakan berbagai 

jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit atau praktik. Contohnya: 

Modul belajar yang terdiri atas bahan cetak, bahan audio dan bahan audio 

visual. 
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Menguatkan pendapat tersebut, menurut Djamarah dan Aswan (2013: 

125) dilhat dari jenisnya media audio visual dibagi kedalam : 

a. Audio visual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar 

diam seperti film bingkai suara (sound slides) film rangkai suara dan 

cetak suara. 

b. Audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara 

dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video cassette. 

Pembagian lain dari media audio visual antara lain : 

a. Audio visual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal 

dari satu sumber seperti film video-cassette, 

b. Audio visual tidak murni, yaitu yang unsur suara dan unsur gambarnya 

berasal dari sumber yang berbeda, misalya film bingkai suara yang unsur 

gambarnya bersumber dari slides proyektor dan unsur suaranya 

bersumber dari tape recorder. Contoh lainnya adalah film strip suara dan 

cetak suara. 

Dari berbagai pendat diatas, banyaknya macam-macam media audio visual 

tersebut mempunyai ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainya. 

2.1.1.6 Video Sebagai Media Audio Visual 

Media video dapat diklarifikasikan sebagai media audio visual. Walau 

bentuk fisiknya berbeda, media ini memiliki kesamaan dengan film, yakni 

sama-sama mampu menayangkan gambar bergerak. Media video merupakan 

rekaman gambar dan suara dalam kaset pita video ke dalam pita magnetik. 
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Rekaman gambar dan suara dalam pita kaset video dapat ditayangkan ke 

dalam layar televise dengan menggunakan perangkat keras bernama video 

tape tecorder (VCR).  

Media video telah banyak di gunakan untuk berbagai keperluan mulai 

dari hiburan, sampai bidang pendidikan dan pembelajaran. Media ini dapat 

mengungkapkan ojek dan peristiwa seperti keadaan yang sesungguhnya. 

Perencanaan yang baik dalam penggunaan media video akan membuat proses 

komunikasi (pembelajaran) semakin efektif.  

Asyhar (2012: 73-74) mengemukakan bahwa media video memiliki 

keunggulan, antara lain : 

a. Media video mampu dengan cepat menayangkan kembali gambar dan 

suara yang telah di rekam ke dalam pesawat TV monitor. 

b. Pemakaian media video lebih disukai dari pada media film karena 

pengoperasian media film lebih rumit. Media film memerlukan ruangan 

gelap total agar penayangan gambar terlihat sempurna sedangkan media 

video tidak memerlukan ruangan yang gelap secara total. 

Seperti halnya media audio, media video juga memiliki berbagai bentuk 

dan jenisnya, misalnya video disk, video cassette, dan DVD (digital versatile 

disc).  
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2.1.2  Pengertian Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (pasal 1 ayat1 UU 

No. 20 tahun 2003) 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kemampuan 

dan kepribadian anak, yang berlangsung baik dalam keluarga, sekolah 

maupun di masyarakat dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan pada 

dasarnya merupakan kekuatan yang dinamis dalam kehidupan individu yang 

memengaruhi pertumbuhan fisiknya, perkembangan intelegenya, 

emosionalnya, sosial, maupun moralitasnya. (Fadyartanta, 2010: 17-18) 

Melengkapi pendapat Fadyartanta, pendidikan menurut Hasbullah 

(2008:5) merupakan suatu proses terhadap anak didik berlangsung terus 

sampai anak didik mencapai pribadi dewasa susiala. Proses ini berlangsung 

dalam jangka waktu tertentu. Bila anak didik sudah mencapai pribadi dewasa 

susila, maka ia sepenuhnya mampu bertindak sendiri bagi kesejahteraan 

hidupnya dan masyarakatnya. 

Dalam proses pendidikan adanya pendidik yang berfungsi sebagai 

pelatih, pengembang, pemberi atau pewaris. Kemudian terdapat bahan yang 
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dilatihkan, dikembangkan, diberikan, dan diwariskan yakni pengetahuan, 

ketrampilan, berpikir, karakter yang berupa bahan ajar serta ada murid yang 

menerima latihan, pengembangan, pemberian dan pewarisan pengetahuan. 

Menurut Sutari Imam Barnadib (Hasbullah, 2008: 9-10) perbuatan 

mendidik dan dididik memuat faktor-faktor yang mempengaruhi dan 

menentukan yaitu adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya subjek 

(pendidik dan anak didik) manusia yang melakukan pendidikan, yang hidup 

bersama dalam lingkungan hidup tertentu, yang menggunakan alat-alat 

tertentu untuk mencapai tujuan. Antara factor-faktor lainya tidak bisa 

dipisahkan karena semuanya saling mempengaruhi.  

Tujuan pendidikan Nasional secara jelas tertera dalam UU Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 3 yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

2.1.2.1   Pendidikan Kewarganegaraan 

Dalam bukunya Sukaya, (2002: 5) Pendidikan kewarganegaraan dapat 

disejajarkan dengan civic education yang dikenal di berbagai negara. Sebagai 

bidang studi ilmiah, PKn bersifat interdisipliner (antar bidang) bukan 

monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu 
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kewarganegaraan ini diambil dari berbagai disiplin ilmu melipiti ilmu 

hukum, politik, sosiologi, administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, 

sejarah perjuangan bangsa dan ilmu filsafat . 

Civic Education merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang 

untuk mempersiapkan para pemuda warga negara untuk dapat melakukan 

peran aktif dalam masyaraka, kelak setelah mereka dewasa (Winataputra: 

2007:10). Pendidikan kewarganegaraan haruslah menjadi pendidikan untuk 

membangun jati diri kewarganegaraan dengan pusat perhatian pada tiga 

strands atau garapan yaitu social and moral responsibility, community 

involvement and political literacy.  Pendidikan kewarganegaraan adalah 

pendidikan untuk kewarganegaraan, karena itu bukanlah hanya menekankan 

pada pengetahuan kewarganegaraan dan masyarakat kewargaan, tetapi juga 

pada pengembangan nilai, keterampilan dan pengertian (Winataputra: 

2007:15). 

Menurut kurikulim 1994 (Depdiknas,1993) Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan 

sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan 

moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral 

tersebutdiharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan 

sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, 

dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dari pengertian ini dapat ditangkap 

dengan jelas bahwa pelajaran PPKn termasuk kategori kedalam “social” 
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studies tradisi “citizenship transmission” dengan nilai dan moral yang 

bersumber dari budaya Indonesia sebagai muatanya yang pada giliranya 

diharapkan akan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dalm 

kehidupan bermasyarakat (Budimansyah, 2008: 11).  

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, sebagaimana mestinya yang telah 

dijelaskan dalam pasal 37 bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganeagaaran. 

Menurut Somantri (1976:29), tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di 

Indonesia akan di capai lewat “The Great Ought” yaitu dengan menanamkan 

konsep-konsep dan sistem nilai yang sudah dianggap baik sebagai titik tolak 

untuk menumbuhkan warga negara yang baik. Sukaya dkk (2002: 3) 

berpendapat bahwa tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk 

menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap 

dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan bangsa. 

Mata pelajaran PPKn dilihat dari fungsinya, memiliki tiga misi besar 

yaitu pertama, misi “conservasion education” yakni mengembangkan dan 

mengembangkan nilai lubur pancasila. Kedua, misi “social and moral 

development” yakni mengembangkan dan  membina siswa yang sadar akan 

hak dan kewajibanya, taat pada peraturan yang berlaku, serta berbudi pekerti 

luhur, dan ketiga, fungsi “socio-civic development” yakni membina siswa 
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agar dapat memahami dan menyadari hubungan antar sesame anggota 

keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara (Budimansyah, 2008: 11). 

Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting bagi 

warga Negara Indonesia. Dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan 

diharapkan warga Negara Indonesia dapat menjadi manusia yang memiliki 

rasa kebangsaan, cinta tanah air, menghargai jasa para pahlawan yang telah 

memperjuangkan kemerdekaan bangsa. 

 

2.1.3    Pengertian belajar 

Menurut Winkel dalam bukunya Purwanto (2009: 39) belajar 

merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan 

lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Belajar 

adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalm 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Perubahan itu diperoleh melalui 

usaha, menetap dalam waktu yang relatif lama dan merupakan hasil 

pengalaman. 

Belajar dimaksudkan untuk menimbulan perubahan perilaku yaitu 

perubahan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Perubahan-

perubahan dari aspek itu menjadi hasil dari proses belajar. Perubahan 
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perilaku hasil belajar itu merupaakan perubahan perilaku yang relevan 

dengan tujuan pengajaran. Oleh karena itu, hasil belajar dapat berupa 

perubahan dalam kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik, 

tergantung dari tujuan pengajarannya.  

 

 

2.1.3.1 Teori-teori belajar 

Dibawah ini akan dijelaskan beberapa teori yang dianggap sangat 

berpengaruh terhadap belajar. (Sanjaya, 2006: 113-122) Teori-teori belajar 

antara lain: 

a. Teori belajar Behavioristik 

1) Teori belajar koneksionalisme  

Teori belajar koneksionalisme dikembangkan oleh Thorndike 

sekitar tahun 1913. Menurut teori belajar ini, belajar pada hewan 

dan pada manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-

prinsip yang sama. Dasar terjadinya belajar adalah pembentukan 

asosiasi antara kesan yang ditangkap pancaindra dengan 

kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara srimulus dan 

respons. Oleh karena itu teori ini juga dinamakan teori stimulus-

respons. Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah upaya untuk 

membentuk hubungan stimulus dan respons sebanyak-banyaknya.  
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2) Teori belajar clasisical conditioning 

Pavlon dan Watson yang menjadi tokoh teori ini juga percaya 

bahwa belajar pada hewan memiliki prinsip yang sama dengan 

manusia. Belajar atau pembentukan perilaku perlu dibantu dengan 

kondisi tertentu, untuk membentuk tingkah laku tertentu harus 

dilakukan secara berulang-ulang dengan melakukan pengkondisian 

tertentu. 

1) Operant conditioning 

Teori ini dikembangkan oleh skinner merupakan pengembangan 

teori dari stimulus respons. Skinner membedakan dua macam 

respons yaitu responden response (reflexive response) adalah 

respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu, 

misalnya perangsang stimulus makanan menimbulkan keluarnya 

air liur dan respons yang berikutnya adalah operant response 

(instrumental response). Operant response (instrumental response) 

adalah respons yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh 

pasangan-pasangan tertentu. 

Setiap komponen atau tingkah laku yang spesifik yang telah 

direspons anak perlu diberikan hadiah atau penguatan yang dapat 

menimbulkan rasa senang. Dengan demikian anak akan terus 

mengulang perilaku tersebut dan melanjutkan pada komponen 

perilaku berikutnya. 
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b. Teori-teori belajar kognitif 

a. Teori Gestalt 

Teori ini dikembangkan oleh Koffka, Kohler, dan Wertheimer. 

Menurut teori Gestalt, belajar adalah proses mengembangkan 

insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan 

antarbagian didalam suatu situasi permasalahan. Teori ini 

mengangggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah 

laku. 

Insight yang merupakan inti dari belajar menurut Gestalt, 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Kemampuan insight seseoran tergantung pada kemampuan 

dasar orang tersebut, sedangkan kemampuan dasar itu 

tergantung kepada usia dan posisi yang bersangkutan dalam 

kelompok spesiesnya. 

b) Insight dipengaruhi atau tergantung kepada pengalaman 

masa lalunya yang relevan. 

c) Insight tergantung kepada pengaturan dan penyediaan 

lingkunganya.  

d) Pengertian merupakan inti dari insight. Melalui pengertian 

individu akan dapat memecahkan persolan. Pengertian itulah 

yang bisa menjadi kendaraan dalam memecahkan persoalan 

lain pada situasi yang berlainan. 
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e) Apabila insight telah diperoleh, maka dapat digunakan untuk 

menghadapi persoalan dalam situasi lain. Disini terdapat 

semacam transfer belajar, namun yang ditransfer bukanlah 

materi yang dipelajari, tetapi relasi-relasi dan generalisasi 

yang deperoleh melalui insight. 

b. Teori Medan 

Teori ini dikembangkan oleh Kurt Lewin. Sama seperti teori Gestalt 

teori Medan mengangggap bahwa belajar adalah proses pemecahan 

masalah. Beberapa hal yang berkaitan proses pemecahan masalah 

menurut Lewin dalam belajar adalah seperti berikut: 

a) Belajar adalah perubahan struktur kognitif. Setiap orang akan 

dapat memecahkan masalah jika ia bisa mengubah struktur 

kognitif. 

b) Pentingnya motivasi. Motivasi adalah faktor yang mendorong 

setiap individu untuk berperilaku. Motivasi muncul karena 

adanya daya Tarik tertentu. Motivasi itu juga bisa muncul 

karena pengalaman yang menyenangkan, misalnya pengalaman 

kesuksesan.  

Penerapan teori Medan dalam penelitian ini bermaksud untuk 

menerangkan suatu konsep dimana siswa dapat menggambarkan 

kenyataan tentang materi pembelajaran. Menurut Lewin masing-

masing individu berada didalam suatu medan kekuatan yang bersifat 
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psikologis, misalnya objek material yang dihadapi individu. Jadi 

menurut Lewin belajar sebagai suatu akibat dari perubahan perilaku. 

Dengan diterapkanya teori Medan melalui proses pembelajar dapat 

merubah sikap atau struktur kognitif siswa. Penerapan media audio 

visual sebagai media pembelajaran di dalam kelas diharapkan siswa 

dapat menyelesaikan masalah tentang materi yang dipelajarinya. 

Sesuai dengan teori Medan, motivasi merupakan peranan penting 

maka dengan diterapkanya media pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa diharapkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa 

dapat meningkat. Sehingga siswa dapat dengan mudah memahami 

pesan materi yang disampaikan oleh guru. 

c. Teori konstruktivistik 

Teori ini dikembangkan oleh Piaget, bahwa pada dasarnya setiap 

individu sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk 

mengkontruksi pengetahuanya sendiri.  Pengetahuan yang 

dikontruksi oleh anak sebagai subjek, maka akan menjadi 

pengetahuan yang bermakna. Sedangkan pengetahuan yang hanya 

diperoleh melalui proses pemberitahuan tidak akan menjadi 

pengetahuan yang bermakna. Pengetahuan tersebut hanya diingat 

sementara setelah itu dilupakan. 
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3.1.3.2  Hasil belajar 

Hasil belajar sering kali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk 

mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian pengukuran 

menggunakan alat evaluasi yang baik dan memenuhi syarat.pengukuran 

demikian dimungkinkan karena pengukuran merupakan kegiatan ilmiah yang 

dapat diterapkan pada berbagai bidang termasuk pendidikan. 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product) 

menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukanya suatu aktivitas atau proses 

yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Hasil produksi 

adalah perolehan yang di dapat karena adanya kegiatan mengubah bahan (raw 

material) menjadi barang jadi (finished goods). Begitu pula dalam kegiatan 

belajar mengajar, setelah mengalami belajar, siswa berubah perilakunya 

disbanding sebelumnya (Purwanto, 2014: 44). 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Mudjiono bahwa Hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari 

sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari 

sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses 

belajar. Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat tindak guru, suatu 

pencapaian tujuan pembelajaran. Hasil belajar tersebut dapat dibedakan 
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menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring. Dampak pengajaran 

adalah hasil yang dapat di ukur, seperti tertuang dalam angka raport, angka 

dalam ijazah, atau kemampuan meloncat setelah latihan. Dampak pengiring 

adalah terapan pengetahuan dan kemampuan di bidang lain, suatu transfer 

belajar (Mudjiono, 2009: 3-4). 

Belajar menimbulkan perubahan dan belajar adalah usaha mengadakan 

perubahan perilaku dengan mengusahakan terjadinya proses belajar dalam diri 

siswa. Menurut Purwanto, (2014: 48) dalam usaha memudahkan, memahami, 

ddan mengukur perubahan perilaku maka perilaku kejiwaan manusia dibagi 

menjadi tiga domain atau ranah antara lain kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Hasil belajar kognitif 

Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam 

kawasan kognisi. Proses belajar yang melibatkan kognisi meliputi 

kegiatan sejak dari penerimaan stimulus eksternal oleh sensori, 

penyimpanan, dan pengolahan dalam otak menjadi informasi hingga 

pemanggilan kembali informasi ketika diperlukan untuk menyelesaikan 

masalah (Purwanto, 2014:50). Sedangkan menurut Arikunto, (2009: 178) 

Penilaian ranah kognitif bertujuan untuk mengukur pengembangan 

penalaran. 

b. Hasil belajar afektif 
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Krathwohl membagi hasil belajar afektif menjadi lima tingkat yaitu 

penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan internalisasi 

(Purwanto, 2014: 51).  Sehubungan dengan tujuan penilaianya ini maka 

yang menjadi sasaran penilaian kawasan afektif adalah perilaku anak 

didik, bukan pengetahuanya. 

c. Hasil belajar psikomotorik 

Pengukuran ranak psikomotorik dilakukan terhadap hasil-hasil belajar 

yang berupa penampilan. Namun demikian biasanya pengukuran ranah ini 

disatukan atau dimulai dengan pengukuran ranah kognitif sekaligus. 

Simpson mengklasifikasikan hasil belajar psikomotorik menjadi enam 

yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan 

kompleks dan kreativitas (Purwanto, 2014: 53).  

Dari berbagai pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan hasil penilaian akhir dari proses belajar mengajar yang 

telah dilakukan. Serta akan tersimpan dalam dalam jangka waktu yang 

lama karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu 

yang selalu ingin lebih baik lagi. Pengukuran hasil belajar domain atau 

ranahnya disusun secara hirarkhis dalam tingkatanya mulai dari yang 

paling rendah dan sederhana hingga yang paling tinggi dan kompleks. 

 

2.2 Kerangka Berpikir 
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Proses Pembelajaran dalam pendidikan memegang peranan penting 

untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Untuk itu perlu 

adanya peran aktif seluruh komponen pendidikan terutama siswa dan guru. 

Guru mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

Berdasarkan pengamatan, hasil belajar siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 4 Semarang sangat rendah khususnya kelas VII C. Salah satu 

sebab rendahnya hasil belajar tersebut karena kurangnya keaktifan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran di kelas, khususnya mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Oleh karena itu sebaiknya siswa diberikan motivasi agar 

dapat mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik dan 

dapat memperoleh pemahaman dengan cepat. 

Dalam pembelajaran ini, ada kendala yang menyebabkan siswa 

menjadi kurang aktif dan merasa jenuh. Salah satunya adalah media 

pembelajaran yang di gunakan oleh guru kurang bervariasi dan menarik. Hal 

ini tentunya sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu, 

perlu adanya suatu media pembelajaran yang bervariasi untuk dapat 

menumbuhkan motivasi dan menghilangkan rasa jenuh siswa dalam 

mengikuti mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.  

Penelitian tentang media pembelajaran telah banyak dilakukan 

sebelumnya. Penelitian yang digunakan sebagai penelitian yang relevan 

berkaitan dengan media pembelajaran yaitu penelitian yang dilaksanakan pada 
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tahun 2014 oleh Hariyati sebagai mahasiswa program studi Pendidikan 

Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, dengan judul Pengaruh Penggunaan 

Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

IPS Terpadu Di Smp Negeri 12 Palu. Masalah yang dikaji dalam penelitian 

ini yaitu apakah penggunaan media pembelajaran IPS Terpadu berpengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 12 palu. Berdasarkan 

hasil penelitian ini dapat disimpilkan bahwa rhitung (0,797) > rtabel (0,235). Jadi, 

Ho ditolak dan Hi diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara 

pengggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 12 Palu . 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Hariyati tentang 

media pembelajaran, maka salah satu media pembelajaran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah media audio visual. Berdasarkan gambaran di atas, 

kerangka berpikir dalam penelitian seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 
Pembelajaran 

berdasarkan teori 

Medan dengan 

penerapan media 

audio visual 

Siswa kurang aktif dan merasa jenuh mengikuti 

pembelajaran dengan metode ceramah dam pembelajaran 

PKn, sehingga menyebabkan hasil belajar rendah. 

Pretest Posttest 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian. 

 

 

 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan maslah 

peneliti, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiono, 2010: 96). 

Berdasarkan kerangka berpikir maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah penerapan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VII dalam pembelajran PKn di SMP Muhammadiyah 4 Semarang. 

 

Hasil belajar 

1. Peserta didik lebih aktif dalam 

pembelajaran 

2. Meningkatnya hasil belajar 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dalam pelaksanaan pembelajaran penerapan media audio visual yaitu 

melaksanakan presentasi kelas, guru menyampaikan materi dengan 

menggunakan media audiovisual. Setelah itu, dilanjutkan dengan 

pembagian kelompok yang beranggotakan 5 sampai 6 peserta didik, 

dengan adanya gambar dan suara dapat menarik perhatian siswa dan 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dikelas. 

2. Penerapan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan hasil belajar aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil belajar aspek kognitif 

mengalami perbedaan rata-rata nilai pretest sebesar 49,30 dan posttest 

sebesar 85,28. Hasil belajar aspek kognitif mengalami peningkatan 

sebesar 335,98. Hasil uji t yang diperoleh bahwa thitung > ttabel yaitu 

3,269 > 1,688 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil belajar aspek 

afektif  mengalami perbedaan rata-rata kelas pertemuan pertama 

sebesar 74,44 dan pertemuan kedua sebesar 87,5 mengalami 
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peningkatan sebesar 13,1. Hasil belajar aspek psikomotorik 

mengalami perbedaan rata-rata pertemuan pertama sebesar 76,11 dan 

pertemuan kedua sebesar 80,68 mengalami peningkatan sebesar 4,5. 

Dilihat dari hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik kelas eksperimen 

ada perbedaan hasil belajar pada kelas eksperimen yang menggunakan 

media audio visual dan ceramah. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Dalam proses pembelajaran dengan penerapan media audio visual, guru 

hendaknya lebih teliti dalam ketepatan waktu pembelajaran berlangsung. 

Persiapan yang dilakukan guru dalam penerapan media audio visual 

membuang waktu. Waktu yang kurang efisien dapat memicu keributan 

siswa. 

2. Penerapan media pembelajaran harus disesuaikan dengan materi, agar 

lebih menarik perhatian peserta didik. 
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