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SARI 

 

Ulfa, Maria. 2016. Pemanfaatan Media Video Berita Hukum dalam Pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Karangdadap Kabupaten 

Pekalongan. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Ngabiyanto M.Si, Pembimbing II: Andi 

Suhardiyanto S.Pd.,M.Si. 117 halaman. 

 

Kata Kunci: Media Video Berita Hukum, Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan 

 

Materi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan banyak yang terkait 

dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga guru dalam menyampaikan 

materi hendaknya tidak hanya verbalistik namun dijelaskan secara konkret. Salah satu 

media yang dapat memberikan gambaran kepada siswa yaitu media video berita 

hukum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan media video berita 

hukum dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan kendala-kendala 

pemanfaatan media video berita hukum dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Karangdadap. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan 

di SMK Negeri 1 Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan model interaksi dengan tahapan pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. 

Pemanfaatan media video berita hukum dalam Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Karangdadap dimanfaatkan pada Kompetensi 

Dasar 2.4 Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan 

menggunakan video berita hukum tentang video kasus korupsi Anas Urbaningrum, 

3.2 Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan 

HAM di Indonesia dengan video berita tentang maraknya aborsi di kalangan 

masyarakat, 5.3 Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan 

ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku dengan video berita tentang kasus 

SARA di Tolikara Papua. Pemanfaatan media video berita hukum dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

mampu menarik perhatian siswa, dan membantu siswa untuk aktif dan kritis. Kendala 

dalam pemanfaatan media video berita hukum dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor internal yang berasal dari sarana dan prasarana sekolah dan gaya bicara video 

berita hukum yang terlalu cepat dan faktor eksternal yaitu kurangnya waktu belajar 

dan kurangnya keaktifan beberapa siswa dalam diskusi. 

Simpulan, Pemanfaatan media video berita hukum dalam Pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Karangdadap terdapat pada 

Kompetensi Dasar menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan 
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menggunakan video berita hukum tentang video kasus korupsi Anas Urbaningrum, 

menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan 

HAM di Indonesia dengan video berita tentang maraknya aborsi di kalangan 

masyarakat, menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, 

agama, gender, golongan, budaya, dan suku dengan video berita tentang kasus SARA 

di Tolikara Papua. Kendala dalam pemanfaatan media video berita hukum yaitu 

sarana dan prasarana sekolah, gaya bicara video berita hukum yang terlalu cepat, 

kurangnya waktu belajar, dan kurangnya keaktifan beberapa siswa dalam diskusi. 

Saran, pihak sekolah diharapkan mampu meningkatkan sarana dan prasarana 

yang memadai untuk mendukung jalannya proses pembelajaran dengan 

memanfaatkan suatu media, guru harus dapat lebih memanfaatkan waktu 

pembelajaran agar lebih efisien dan dapat mengondisikan peserta didik agar selalu 

aktif dalam melaksanakan diskusi kelompok, dan juga guru harus selektif dalam 

pemilihan video berita hukum yang tersedia di youtube agar media video berita 

hukum yang digunakan mudah dipahami oleh siswa. 
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ABSTRACT 

 

 

Ulfa, Maria. 2016. The Law News Video Media Utilization in Civics Education 

Learning of SMK N 1 Karangdadap Pekalongan. Final Project. Politics and Civics 

Department. Social Science Faculty. Semarang State University. Advisor I: Drs. 

Ngabiyanto M.Si, Advisor II: Andi Suhardiyanto S.Pd.,M.Si. 117 Pages. 

 

Key Words : Law News Video Media, Civics Education Learning. 

 

      Most of Civics Education learning materials are related to society events, so the 

teacher should convey their material not only verbally but also concretely. One media 

which can give picture to the students is law news video media. This research aims to 

find out the law news video media utilization in Civics Education learning and its 

constraints of SMK N 1 Karangdadap. 

This research uses qualitative approach. This research is done in SMK N 1 

Karangdadap Pekalongan. The methods of collecting data in this research are 

observation, interview, and documentation. The data analysis in this research uses 

interaction model with data collection steps, data reduction, data serving, and drawing 

conclusion. 

The law news video media utilization in Civics Education learning of SMK N 1 

Karangdadap is used in Basic Competences 2.4 Analyze the effort of combating 

corruption in Indonesia using the law news video about corruption case video of Anas 

Urbaningrum, 3.2 Show the student character in the promotion, respect, and 

enforcement of HAM in Indonesia by news video about the existence of abortion in 

society, 5.3 Appreciate the equality of citizen position without differenciate races, 

religions, enders, classes, cultures, and ethnics by news video about SARA case in 

Tolikara Papua. The law news video media in Civics Education learning can improve 

students’ learning outcome, attract students’ attention, and help the students to be 

active and critical. The constraints in law news video media utilization are affected by 

two factors, there are internal and external. The internal factor comes from the 

school’s facilities and infrastructure and the law news video accent which too fast, 

whereas the external factor comes from the lack of learning time and students’ 

activeness in the discussion. 

Suggestion, the school is expected able to improve good facilities and 

infrastructure to support the studying process by using a media, teacher have to more 

utilize the studying time so that it can be more efficient and can control the student in 

order to be active in doing group discussion, and also teacher have to be selective in 

choosing the law news video that available in youtube so that the law news video 

used easily understood by student. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan mempunyai peranan  penting untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan 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 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan 

pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi: 

“Pendidikan nasional berfungsi 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”. 

 

Tujuan pendidikan dapat terwujud jika proses pembelajaran diselenggarakan 

secara efektif, artinya proses pembelajaran berjalan secara lancar, terarah dan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut Khanifatul (2014:15) pembelajaran 

yang efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus pada hasil 

yang dicapai peserta didik, melainkan bagaimana proses pembelajaran yang
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efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, 

kesempatan, dan mutu serta dapat memberikan perubahan perilaku yang 

diaplikasikan dalam kehidupan. 

Belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Bernilai 

edukatif karena kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. 

Dalam proses belajar mengajar guru dituntut untuk membuat pembelajaran 

menjadi lebih inovatif yang mendorong siswa dapat belajar secara optimal. 

Kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif tersebut sangat 

menentukan keberhasilan dalam pembelajaran. Kualitas pembelajaran sangat 

bergantung pada kemampuan guru, terutama dalam memberikan kemudahan 

belajar kepada siswa secara efektif dan efisien. 

Salah satu harapan seorang guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana 

materi pelajaran yang disampaikan guru pada siswa dapat dikuasai oleh anak 

didik secara tuntas. Namun dalam kenyataannya daya tangkap siswa berbeda-

beda. Kemampuan mereka ada yang daya tangkapnya rendah, sedang, dan tinggi. 

Sehingga diperlukan pengembangan variasi mengajar oleh guru salah satunya 

adalah dengan memanfaatkan suatu media baik media visual, media audio, 

maupun variasi media yang lainnya. 

Materi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan banyak yang terkait 

dengan kejadian atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga guru dalam 

menyampaikan materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya 

tidak hanya verbalistik namun dijelaskan secara konkret berdasarkan peristiwa 
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yang benar-benar terjadi agar tidak menimbulkan penafsiran yang macam-

macam. Dengan demikian, penggunaan media sangat diperlukan dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Penggunaan media yang dipilih oleh 

guru dalam penyampaian materi sebaiknya mempertimbangkan dengan materi 

yang akan diajarkan yang mana media tersebut dapat memperjelas materi yang 

ingin disampaikan. 

Media pembelajaran menurut Syaiful B Djamarah dan Aswan Zain 

(2013:121) adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur 

pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Sebagai alat bantu, media mempunyai 

fungsi memperlancar jalannya pembelajaran menuju tercapainya tujuan 

pengajaran. Video berita hukum merupakan salah satu media yang sesuai untuk 

menjelaskan contoh materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Video 

berita hukum dapat diperoleh melalui studi lapangan atau melalui media internet 

yang dapat digunakan guru dalam menjelaskan materi Pendidikan 

Kewarganegaraan khususnya pada materi yang berkaitan tentang hukum, baik 

tentang subjek hukumnya maupun tentang objek hukumnya. 

SMK Negeri 1 Karangdadap merupakan institusi pendidikan dengan  

kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja. Minat calon peserta 

didik yang mendaftar cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta 

didik yang diterima setiap tahunnya. Banyak kompetensi keahlian yang 

ditawarkan yaitu teknik instalasi tenaga listrik, teknik pengelasan, busana butik, 

teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, dan administrasi perkantoran. 

Dengan berbagai kompetensi keahlian yang dilaksanakan SMK Negeri 1 



4 
 

 

Karangdadap dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

di SMK Negeri 1 Karangdadap berdasar pada kurikulum yang berlaku yaitu 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Berdasarkan observasi awal di SMK Negeri 1 Karangdadap diperoleh data 

bahwa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sudah pernah 

memanfaatkan media video berita hukum. Dengan pemanfaatan media video 

berita hukum tersebut terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebesar 15% 

dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Hal ini ditunjukkan 

dengan 75% siswa mencapai nilai ketuntasan belajar. Suatu kelas dikatakan tuntas 

apabila minimal 75% siswa mencapai kriteria nilai ketuntasan. Sedangkan dengan 

metode konvensional hanya 60% siswa yang dapat mencapai nilai ketuntasan 

belajar (data dari guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 

Karangdadap). Meskipun terdapat peningkatan hasil belajar pada siswa namun 

dalam pemanfaatan media video berita hukum timbul suatu kendala yaitu 

kurangnya partisipasi siswa dalam menanggapi media video berita hukum 

tersebut. Hal ini dikarenakan metode mengajar guru yang masih banyak 

menggunakan metode konvensional (ceramah). Siswa belum terbiasa dengan 

penggunaan media video dalam pembelajaran  sehingga siswa kurang tanggap 

terhadap rangsangan yang diberikan oleh guru. Dengan demikian peneliti ingin 

mengetahui lebih mendalam bagaimana pemanfaatan media video berita hukum 

di SMK Negeri 1 Karangdadap. 
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Dari uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis melakukan  

penelitian tentang “Pemanfaatan Media Video Berita Hukum dalam 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Karangdadap 

Kabupaten Pekalongan” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah pemanfaatan media video berita hukum dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegraan di SMK Negeri 1 Karangdadap? 

2. Apa saja kendala-kendala dalam pemanfaatan media video berita hukum 

dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 

Karangdadap? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah: 

1. Untuk mengetahui pemanfaatan media video berita hukum dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Karangdadap. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemanfaatan media video berita 

hukum dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 

Karangdadap. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teori dalam 

dunia pendidikan mengenai pemanfaatan media video berita hukum dalam 
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pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Karangdadap 

Kabupaten Pekalongan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dan motivasi bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di 

kelas khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan dan guru mata 

pelajaran lain pada umumnya melalui pemanfaatan media video berita 

hukum dalam pembelajaran. 

b) Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

baik bagi sekolah, khususnya SMK Negeri 1 Karangdadap dalam 

upaya pengembangan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan 

disukai siswa. 

E. Batasan Istilah 

1. Pemanfaatan Media 

Pemanfaatan media yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media 

yang dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk membantu menyampaikan pesan atau isi pelajaran 

yang merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa 

sehingga pembelajaran menjadi menarik dan tidak monoton serta dapat 

membantu pemahaman siswa terhadap suatu materi pembelajaran. 
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2. Video Berita Hukum 

Video berita hukum dalam penelitian ini merupakan seperangkat 

komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara 

dalam waktu bersamaan tentang peristiwa atau informasi yang 

terbaru/aktual dengan materi isi hukum. 

3. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar. 

Kegiatan pembelajaran akan melibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan 

cara efektif dan efisien (Muhaimin dalam Riyanto, 2010:131). Pendidikan 

kewarganegaraan yang dimaksud disini adalah salah satu mata pelajaran 

yang memiliki misi khusus yaitu untuk membentuk peserta didik agar 

menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Warga negara 

yang baik adalah warga negara yang mampu berfikir secara kritis, rasional, 

kreatif, cerdas, dan anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

4. SMK Negeri 1 Karangdadap 

      SMK Negeri 1 Karangdadap merupakan institusi pendidikan dengan  

kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja. SMK Negeri 1 

Karangdadap yang di maksud dalam penelitian ini yaitu SMK Negeri 1 

Karangdadap pada kelas sepuluh. Hal ini dikarenakan pemanfaatan media 

video berita hukum yang digunakan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan 

terdapat pada kelas sepuluh. 



 
 

8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teoritis 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak 

dari medium, yang secara harfiah berarti “perantara atau pengantar”. 

Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi 

belajar atau penyalur pesan. Bila media adalah sumber belajar, maka 

secara luas media dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun 

peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan 

dan keterampilan. Gerlach dan Ely dalam Arsyad (2005:3) 

mengartikan media secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Sedangkan secara 

lebih khusus, pengertian belajar mengajar cenderung diartikan sebagai 

alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Sanjaya (2011:205) mengartikan media pembelajaran meliputi 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Hardware 

adalah alat-alat yang dapat mengantar pesan seperti Over Head 

Projector, radio, televisi, dan sebagainya. Sedangkan software adalah 
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isi program yang mengandung pesan seperti informasi yang terdapat 

pada transparansi atau buku dan bahan-bahan cetakan lainnya, cerita 

yang terkandung dalam film atau materi yang disuguhkan dalam 

bentuk bagan, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Sedangkan Asyhar 

(2012:8) mengartikan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber 

secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif 

dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien 

dan efektif. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil 

teknologi dalam proses belajar mengajar. Setiap guru dituntut agar 

mampu menggunakan alat-alat yang disediakan oleh sekolah, dan 

tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan 

perkembangan zaman. Di samping mampu menggunakan alat-alat 

yang tersedia, guru juga dituntut untuk mengembangkan keterampilan 

membuat media pembelajaran yang akan digunakannya apabila media 

tersebut belum tersedia. Menurut Hamalik dalam Arsyad (2005:2) 

guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang 

media pembelajaran, yang meliputi: 

a) media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses 

belajar mengajar; 

b) fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan; 
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c) Seluk-beluk proses belajar; 

d) hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan; 

e) nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran; 

f) pemilihan dan penggunaan media pendidikan; 

g) berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan; 

h) media pendidikan setiap mata pelajaran; dan 

i) usaha inovasi dalam media pendidikan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media adalah bagian 

yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya 

tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran pada 

khususnya. 

b. Macam-macam Media Pembelajaran 

Sanjaya (2011:211) media pembelajaran dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya. 

1) Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam: 

a) Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar 

saja,atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti 

radio, dan rekaman suara. 

b) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, 

tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk dalam media 

ini adalah film slide, foto, transparansi, lukisam, gambar, dan 

berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. 
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c) Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain 

mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar 

yang dapat dilihat , seperti rekaman video, berbagai ukuran 

film, slide suara, dan lain sebagainya. 

2) Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi 

dalam: 

a) Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak 

seperti radio dan televisi. Melalui media ini siswa dapat 

mempelajari hal-hal atau kejadian-kejadian yang aktual secara 

serentak tanpa harus menggunakan ruangan khusus. 

b) Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang 

dan waktu, seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. 

3) Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya,media dapat dibagi ke 

dalam: 

a) Media yang diproyeksikan, seperti film, slide, film strip, 

transparansi, dan lain sebagainya. Jenis media yang demikian 

memerlukan alat proyeksi khusus, seperti film projector untuk 

memproyeksikan film, slide projector untuk memproyeksikan 

film slide, Over Head Projector (OHP) untuk 

memproyeksikan transparansi. 

b) Media yang tidak diproyeksikan, seperti gambar, foto, 

lukisan, radio, dan lain sebagainya. 
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Klasifikasi media pembelajaran yang lain yaitu menurut 

Djamarah dan Zain (2013:124) yaitu sebagai berikut. 

1. Dilihat dari jenisnya, media dibagi dalam: 

a. Media Auditif 

Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan 

kemampuan suara saja, seperti radio, cassette recorder, 

piringan hitam. 

b. Media visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan. Media ini menampilkan gambar diam seperti film 

strip (film rangkai), slide (film bingkai) foto, gambar atau 

lukisan, dan cetakan.  

c. Madia audiovisual 

Media audiovisual 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 kedua. Media ini dibagi ke dalam: 

1) Audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara 

dan gambar diam seperti film bangkai suara, film rangkai 

suara, dan cetak suara. 

2) Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan 

unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara 

dan video cassette. 
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2. Dilihat dari daya liputnya, media dibagi dalam: 

a. 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 

b. Media dengan daya liput terbatas oleh ruang dan tempat 

Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan 

tempat yang khusus seperti film, sound slide, film rangkai, 

yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. 

c. Media untuk pengajaran individual 

Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Termasuk 

media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui 

komputer. 

3. Dilihat dari bahan Pembuatannya, media dibagi dalam: 

a. Media sederhana 

Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya 

murah, cara pembuatannya mudah, dan penggunaannya tidak 

sulit. 

b. Media kompleks 

Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya 

sulit diperoleh secara mahal harganya, sulit membuatnya, dan 

penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. 
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Dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam media yang 

dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran sehingga guru dapat 

menentukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 

kondisi siswa. 

c. Dasar Pertimbangan Pemilihan Media 

Daryanto (2010:140) menyatakan pemilihan media pembelajaran 

didasarkan pada pertimbangan berikut. 

1. Tujuan yang ingin dicapai, 

2. Karatkteristik siswa/sasaran, 

3. Jenis rangsangan yang diinginkan (audio, visual, gerak), 

4. Keadaan lingkungan setempat, dan  

5. Luas jangkauan yang dilayani. 

Sanjaya (2015:224) mengatakan ada beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran, diantaranya: 

a. Pemilihan media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Apakah tujuan tersebut bersifat kognitif, afektif, atau psikomotor. 

b. Pemilihan media harus berdasarkan konsep yang jelas. Artinya 

pemilihan media tertentu bukan didasarkan kepada kesenangan 

guru atau sekadar selingan dan hiburan, melainkan harus menjadi 

bagian integral dalam keseluruhan proses pembelajaran untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran siswa. 
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c. Pemilihan media harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. 

Ada media yang cocok untuk sekelompok siswa, namun tidak 

cocok untuk siswa yang lain. 

d. Pemilihan media harus sesuai dengan gaya belajar siswa serta 

gaya dan kemampuan guru. Oleh sebab itu guru perlu memahami 

karakteristik serta prosedur penggunaan media yang dipilih. 

e. Pemilihan media harus sesuai dengan kondisi lingkungan, fasilitas 

dan waktu yang tersedia untuk kebutuhan pembelajaran. 

Sudjana dan Rivai (2005:4) menyatakan dalam memilih media 

untuk kepentingan pengajaran sebaiknya memperhatikan kriteria-

kriteria sebagai berikut. 

a) Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran; artinya media 

pengajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang 

telah ditetapkan. 

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 

pada waktu mengajar. 

d) Keterampilan guru dalam menggunakannya, apapun jenis media 

yang diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakannya 

dalam pengajaran. 
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e) Tersedia waktu untuk menggunakannya; sehingga media tersebut 

dapat bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. 

f) Sesuai dengan taraf berpikir siswa; memilih media untuk 

pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan taraf berfikir 

siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat 

dipahami oleh para siswa. 

 Dengan kriteria pemilihan media di atas, guru dapat lebih mudah 

menggunakan media mana yang dianggap tepat untuk membantu 

mempermudah tugas-tugasnya sebagai pengajar.  

d. Langkah-langkah Pemanfaatan Media 

      Menurut Sadiman, dkk (2009:197-199) supaya media dapat 

digunakan secara efektif dan efisien ada tiga langkah utama yang perlu 

diikuti dalam menggunakan media yaitu: 

1) Persiapan menggunakan media 

2) Kegiatan selama menggunakan media 

3) Kegiatan tindak lanjut 

Djamarah dan Zain (2013:136) menyatakan ada enam langkah 

yang bisa ditempuh guru dalam memanfaatkan media. Langkah-

langkah tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Meruruskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media 

2) Persiapan guru 

3) Persiapan kelas 

4) Langkah penyajian pembelajaran 
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5) Langkah kegiatan pembelajaran 

6) Langkah evaluasi pembelajaran 

      Dengan langkah-langkah pemanfaatan media tersebut guru dalam 

memanfaatkan media pembelajaran tidak asal-asalan menurut keinginan 

guru dan tanpa perencanaan yang sistematik. Langkah-langkah 

pemanfaatan media pembelajaran dimaksudkan untuk pencapaian tujuan 

pembelajaran yang diingkan. 

2. Media Video Berita Hukum 

1) Pengertian Media Video Berita Hukum 

Sukirman (2012:187-188) mengartikan video adalah seperangkat 

komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus 

suara dalam waktu bersamaan. Pada dasarnya hakikat video adalah 

mengubah gagasan atau ide menjadi sebuah tayangan gambar dan 

suara yang proses perekamannya dan penayangannya melibatkan 

teknologi tertentu. Video merupakan suatu medium yang sangat 

efektif untuk membantu proses pembelajaran. Video merupakan bahan 

ajar non cetak yang kaya informasi dan tuntas karena dapat sampai 

kehadapan siswa secara langsung.  Video menambah suatu dimensi 

baru terhadap pembelajaran, hal ini karena karakteristik teknologi 

video yang dapat menyajikan gambar bergerak dan suara. 

Menurut Daryanto (2010:80) media video adalah segala sesuatu 

yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan 

gambar bergerak secara sekuensial. Program video dapat dimanfaatkan 
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dalam program pembelajaran karena dapat memberikan pengalaman 

yang tidak terduga kepada siswa. 

Media video merupakan rekaman gambar dan suara dalam kaset 

pita video ke dalam pita magnetic. Media video telah banyak 

digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari hiburan, sampai 

bidang pendidikan dan pembelajaran. Media ini dapat mengungkapkan 

objek dan peristiwa seperti keadaan yang sesungguhnya. Perencanaan 

yang baik dalam menggunakan media video akan membuat proses 

komunikasi (pembelajaran) menjadi efektif. 

Sedangkan berita adalah laporan yang berisikan informasi yang 

terbaru/aktual (bisa sementara terjadi atau baru  telah terjadi), bersifat 

penting dan menarik perhatian untuk diketahui publik, yang 

mencerminkan hasil kerja jurnalistik wartawan (Suryawati, 2011:69). 

Barus (2010) mengartikan berita adalah segala laporan mengenai 

peristiwa, kejadian, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting 

untuk disampaikan atau dimuat dalam media massa agar diketahui 

atau menjadi kesadaran umum. Berita hukum merupakan salah satu 

jenis berita yang berdasarkan materi isinya yaitu berita yang 

memfokuskan pada peristiwa atau fakta dengan isi hukum dan 

keadilan. 

Berdasarkan pengertian media video dan berita hukum maka dapat 

disimpulkan bahwa media video berita hukum adalah seperangkat 

komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus 



19 
 

 

suara dalam waktu bersamaan tentang peristiwa atau informasi yang 

terbaru/aktual tentang hukum. 

2) Karakteristik Media Video Berita Hukum 

Karakteristik media video berita hukum sama dengan media video 

pada umumnya. Menurut Munadi (2013:127) Karakteristik media 

video adalah sebagai berikut. 

a) Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu 

b) Video dapat diulangi bila perlu untuk menambah kejelasan 

c) Mengembangkan imajinasi peserta didik 

d) Mengembangkan pikiran dan pendapat peserta didik 

e) Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang 

lebih realistik. 

Penggunaan media video dalam pembelajaran hendaknya 

memperhatikan karakteristik dan kriterianya agar media video yang 

digunakan dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunanya.  

Munadi (2013:127-128) menyatakan dalam pemanfaatan video 

dalam proses pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Program video harus dipilih agar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Hubungan program video dengan tujuan 

pembelajaran menurut Anderson dalam Munadi (2013:127) yaitu: 

a. pemakaian video untuk tujuan kognitif dapat digunakan untuk 

hal-hal yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan 
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kemampuan memberikan rangsangan berupa gerak yang 

serasi. 

b. Pemakaian video untuk tujuan psikomotor dapat digunakan 

untuk memperlihatkan contoh keterampilan gerak, seperti 

gerakan shalat, cara pengurusan mayat, dan lain-lain. Melalui 

media ini, siswa dapat langsung mendapat umpan balik secara 

visual terhadap kemampuan mereka mencobakan 

keterampilan yang menyangkut gerakan tadi. 

c. Dengan menggunakan berbagai teknik dan efek, video dapat 

menjadi media yang sangat ampuh untuk mempengaruhi sikap 

dan emosi. 

2. Guru harus mengenal program video yang tersedia dan dulu 

melihatnya untuk mengetahui manfaatnya bagi pelajaran. 

3. Sesudah program video dipertunjukkan, perlu diadakan diskusi, 

yang juga perlu disiapkan sebelumnya. Di sini siswa melatih diri 

untuk mencari pemecahan masalah membuat dan menjawab 

pertanyaan. 

4. Adakalanya program video tertentu perlu diputar dua kali atau 

lebih untuk memperhatikan aspek-aspek tertentu. 

5. Agar siswa tidak memandang program video sebagai media 

hiburan belaka, sebelumnya perlu ditugaskan untuk 

memperhatikan bagian-bagian tertentu. 
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6. Sesudah itu dapat di tes berapa banyakkah yang dapat mereka 

tangkap dari program video itu. 

3) Kelebihan dan Kelemahan Media Video Berita Hukum 

Kelebihan dan kelemahan media video berita hukum seperti halnya 

dengan media video pada umumnya. Kustandi dan Sutjipto (2011:73) 

menyatakan kelebihan yang diperoleh dengan menggunakan video 

sebagai media belajar adalah sebagai berikut. 

a) Video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa 

ketika mereka membaca, berdiskusi, praktik, dan lain-lain. 

b) Video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat 

disaksikan secara berulang jika diperlukan. 

c) Di samping mendorong dan meningkatkan motivasi, video 

menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. 

Sedangkan Aditya (2011) dalam hasil penelitiannya 

mengemukakan kelebihan menggunakan video pembelajaran yaitu: 

a) Bentuk dari media video mudah dipahami, 

b) Cara pengoperasian penggunaannya mudah, 

c) Manfaatnya dapat menarik perhatian siswa, 

d) Membantu untuk mempercepat proses pemahaman siswa, 

e) Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif, 

f) Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat variabel, dan 

g) Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar. 
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Kemampuan video untuk mengabadikan kejadian-kejadian faktual 

dalam bentuk program dokumenter bermanfaat untuk membantu 

pengajar dalam mengetengahkan fakta, kemudian membahas fakta 

tersebut secara lebih jelas dan mendiskusikannya di ruang kelas. 

Namun, selain kelebihan-kelebihan di atas, video juga 

mempunyai kelemahan. Sukirman (2012:189-190) menyatakan media 

video memiliki kelemahan. Adapun kelemahannya adalah sebagai 

berikut. 

1. Pengadaan film dan video umumnya memerlukan biaya banyak 

dan waktu yang lama. 

2. Pada saat film dipertunjukkan, gambar-gambar bergerak terus 

sehingga tidak semua peserta didik mampu mengikuti informasi 

yang ingin disampaikan melalui film tersebut. 

3. Film dan video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan, kecuali film dan 

video itu dirancang dan diproduksi khusus untuk kebutuhan 

sendiri. 

Daryanto (2010:81) mengemukakan kelemahan-kelemahan media 

video sebagai berikut. 

a) Size Information, artinya video tidak dapat menampilkan obyek 

dengan ukuran yang sebenarnya. 
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b) Opposition, artinya pengambilan yang kurang tepat dapat 

menyebabkan timbulnya keraguan penonton dalam menafsirkan 

gambar yang dilihatnya. 

c) Material pendukung, video membutuhkan alat proyeksi untuk 

dapat menampilkan gambar yang ada di dalamnya. 

d) Budget, artinya biaya yang dibutuhkan untuk membuat program 

video tidak sedikit. 

Penjelasan mengenai media video berita hukum dapat 

disimpulkan bahwa media video berita hukum yang digunakan dalam 

proses pembelajaran dapat membantu siswa untuk memahami materi 

yang dijelaskan oleh guru. Media video berita hukum memiliki 

kelebihan dan juga kekurangan yang perlu diperhatikan oleh guru 

dalam pemanfaatannya. 

B. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

a) Pembelajaran 

Pembelajaran tidak diartikan sebagai suatu yang statis, melainkan 

suatu konsep yang bisa berkembang seirama dengan tuntutan kebutuhan 

hasil pendidikan yang berkaitan dengan kemajuan ilmu teknologi yang 

melekat pada wujud pengembangan kualitas sumber daya manusia. 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Warsita, 2008:85). 

Hamalik (2014:57) mengartikan pembelajaran merupakan segala upaya 
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yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta 

didik. 

Ada tiga ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran, ialah: 

1) Rencana, ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedur yang 

merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran, dalam suatu rencana 

khusus. 

2) Saling ketergantungan (interdependence), antara unsur-unsur sistem 

pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat 

esensial, dan masing-masing memberikan sumbangannya kepada 

sistem pembelajaran. 

3) Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak 

dicapai. Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sistem yang dibuat 

oleh manusia dan sistem yang alami (natural). Sistem yang dibuat 

manusia, seperti: sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem 

pemerintahan, semuanya memiliki tujuan. Sistem alami (natural) 

seperti: sistem ekologi, sistem kehidupan hewan, memiliki unsur-

unsur yang saling ketergantungan satu sama lain, disusun sesuai 

dengan rencana tertentu, tetapi tidak mempunyai tujuan tertentu. 

Tujuan pembelajaran adalah membantu pada siswa agar memperoleh 

berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa 

bertambah baik kualitas maupun kuantitas. Tingkah laku yang dimaksud 

meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi 

sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa (Darsono, 2000:26). Menurut 
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Hamalik (2014:63) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah untuk 

pembentukan warga negara yang baik, yaitu warga negara yang dapat 

bekerja di masyarakat. Seseorang warga negara yang baik bukan menjadi 

konsumen, tetapi yang lebih penting ialah menjadi seorang produsen. Jadi 

terdapat perubahan tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa. 

b) Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) adalah mata pelajaran 

yang diberikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Pendidikan 

Kewarganegaraan juga mempunyai pengertian lain adalah pembelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Menurut Sigalingging 

(2008:9) Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang 

memiliki misi khusus yaitu untuk membentuk peserta didik agar menjadi 

warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Warga negara yang baik 

adalah warga negara yang mampu berfikir secara kritis, rasional, kreatif, 

cerdas, dan anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.   

Secara terperinci tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a) Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan.  
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b) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 

sera 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 peraturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi 

8 aspek, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, Norma Hukum dan 

peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, 

kekuasaan dan politik, Pancasila dan globalisasi. Kedelapan aspek 

tersebut, diperinci menjasi beberapa aspek, sebagai berikut: 

a) Persatuan dan Kesatuan, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta 

lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, 

keutuhan Negara Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan 

keadilan. 

b) Norma, hukum, dan peraturan,meliputi:tertip dalam kehidupan 

keluarga, tata tertip di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, 

peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, sistem hukum dan peradilan internasional. 
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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 

pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, 

hubungan dasar negara dengan konstitusi. 

f) Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, 

pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan 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, 

pemahaman 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. 
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c) Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK 

 Sebagaimana desain pembelajaran pada umumnya, desain 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK secara garis besar 

sebagai berikut. 

1) Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Perencanaan merupakan proses penyusunan materi pelajaran, 

penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode 

pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan 

dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan (Majid, 2009:17). Penyusunan perencanaan pembelajaran 

bertujuan agar guru lebih siap dalam pelaksanaan pembelajaran 

sehingga pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Persiapan 

yang harus dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam  

pembelajaran adalah dengan membuat silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

(a) Silabus 

Silabus merupakan penjabaran lebih rinci dari Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang minimal memuat 

kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar yang harus 

dimiliki oleh peserta didik sehubungan dengan suatu mata 

pelajaran (Mulyasa, 2009:133). Sedangkan silabus menurut Majid 

(2009:38-39) silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi 

rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas 
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tertentu, sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, 

dan penyajian materi kurikulum, yang dipertimbangkan 

berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Beberapa 

pengertian silabus tersebut dapat disimpulkan rancangan 

pembelajaran yang merupakan penjabaran lebih rinci dari Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). 

(b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rancangan 

pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru 

dalam pembelajaran di kelas (Muslich, 2007:45). Sanjaya 

(2011:59) mengartikan RPP adalah program perencanaan yang 

disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap 

kegiatan proses pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan RPP adalah 

rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang digunakan 

sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Komponen-

komponen dalam RPP adalah komponen tujuan pembelajaran, 

materi pelajaran, metode, media, dan sumber belajar. 

2) Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Pelaksanaan proses pembelajaran mencakup kegiatan persyaratan 

pelaksanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. 

Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran meliputi hal-hal seperti: 

ketentuan rombongan belajar, beban kerja minimal guru, buku teks 

pelajaran, dan pengelolaan kelas. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran 
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meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup 

(Winarno, 2013:218). 

3) Penilaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Penilaian pembelajaran adalah penilaian dilakukan oleh guru 

terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian 

kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan 

laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Penilaian dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat dinyatakan 

sebagai proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi yang 

dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk menentukan 

pencapaian hasil belajar peserta didik pada bidang studi Pendidikan 

Kewarganegaraan (Winarno, 2013:218) 

2. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang pemanfaatan media video dalam pembelajaran bukan 

suatu hal yang baru. Ada beberapa penelitian tentang pemanfaatan media 

video dalam pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut 

penelitian terdahulu tentang pemanfaatan media video dalam pembelajaran. 

Penelitian dengan judul “Pemanfaatan Video Pembelajaran sebagai 

Sumber Belajar Bagi Siswa Kelas 1 Program Studi Teknik Bangunan 

Gedung di SMK Negeri 2 Surakarta” yang dilakukan oleh Indra Aditya 

dalam skripsinya dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam 

tulisannya mengemukakan pemanfaatan media video CD  pembelajaran lebih 

variatif sehingga bisa digunakan sebagai media kolaborasi dalam proses 
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pembelajaran praktek batu, selain itu cara penggunaan sangat mudah dan 

sederhana dalam pengoperasiannya. Dengan adanya video CD Pembelajaran 

itu memberi motivasi dan semangat dalam belajar siswa. 

Penelitian mengenai pemanfaatan media video dalam pembelajaran juga 

pernah dilakukan oleh Danang Ferianto dengan judul “Pemanfaatan Video 

Bang One Sebagai Sumber Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Pada Materi 

Kasus Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Kelas VIII 

SMP Negeri 3 Malang” yang dilakukan oleh Danang Ferianto Jurusan 

Hukum dan Kewarganegaraan FIS Universitas Malang dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa pemanfaatan video Bang one yang termasuk dalam 

sajian berita dirasa sesuai dengan SK (Standar Kompetensi) dan KD 

(Kompetensi Dasar) dalam pembelajaran  pendidikan kewarganegaraan yang 

ingin dicapai.  

Penelitian lain tentang pemanfaatan video sebagai media pembelajaran 

dilakukan oleh Ulfa Khumaesaroh dengan judul “Pemanfaatan Video 

Pembelajaran sebagai Media Pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar 

Sosiologi Kelas XI IPS di SMA Teuku Umar Semarang” dalam skripsinya 

mengemukakan bahwa video pembelajaran sudah efektif dalam proses 

belajar mengajar. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa dan penilaian 

siswa mengenai manfaat video. Respon siswa mengenai video pembelajaran 

yaitu bahwa pembelajaran menggunakan video pembelajaran dapat 

memberikan wawasan lebih kepada siswa dan video pembelajaran mampu 

menarik perhatian siswa untuk belajar secara aktif. 
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Dari penelitian di atas, maka peneliti akan mengemukakan persamaan 

dan perbedaan dari penelitian terdahulu mengenai pemanfaatan media video 

dalam pembelajaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

terdapat pada pemanfaatan video dalam pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan pesan materi secara langsung kepada siswa. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

penggunaan video pembelajaran dengan materi yang berbeda dan objek 

penelitiannya. 

3. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Berfikir 

Proses Pembelajaran 

Guru Pendidikan 

Kewarganegaraan 

 

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Pemanfaatan Media 

Video Berita Hukum 

Kendala-kendala 
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Berdasarkan bagan di atas kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu guru 

dalam kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran video berita hukum 

yang melibatkan siswa secara aktif sehingga dalam hal ini penulis ingin mengetahui 

bagaimana pemanfaatan media video berita hukum dalam rencana pelaksanaannya 

dan dalam proses pembelajarannya. Setelah pemanfaatan video berita hukum tersebut 

terlaksana apa saja yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat 

ditarik kesimspulan sebagai berikut. 

1. Pemanfaatan media video berita hukum dalam Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Karangdadap tidak digunakan dalam 

setiap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikarenakan tidak semua 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD) pada Pendidikan 

Kewarganegaraan sesuai dengan media video berita hukum. Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD) tersebut yaitu (1) Standar 

Kompetensi Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan 

nasional dan Kompetensi Dasar Menganalisis upaya pemberantasan korupsi 

di Indonesia dengan video berita hukum tentang kasus korupsi Anas 

Urbaningrum;  (2) Standar Kompetensi Menampilkan peran serta dalam 

upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia 

(HAM) dan Kompetensi Dasar Menampilkan peran serta dalam upaya 

pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia, video berita 

hukum yang digunakan yaitu tentang pembunuhan anak (Aborsi); (3) Standar 

Kompetensi Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam 

Berbagai Aspek Kehidupan dan Kompetensi Dasar Menghargai persamaan 

kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan,
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budaya, dan suku, video berita hukum yang digunakan yaitu kasus SARA di 

Tolikara Papua. Pemanfaatan media video berita hukum efektif digunakan 

dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mana dapat 

membantu pemahaman siswa, dapat menarik perhatian siswa untuk aktif 

belajar dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Kendala-kendala dalam Pemanfaatan media video berita hukum dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Karangdadap 

Kabupaten Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu terbatasnya sarana prasaranan yang 

tersedia di sekolah yaitu LCD Proyektor dan gaya bicara berita yang terlalu 

cepat, sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya waktu belajar dalam 

pemanfaatan media video berita hukum, dan terdapat beberapa siswa yang 

kurang aktif selama proses diskusi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran 

yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi pihak sekolah diharapkan mampu meningkatkan sarana dan prasarana 

yang memadai untuk mendukung jalannya proses pembelajaran dengan 

memanfaatkan suatu media. 

2. Bagi guru terkait pemanfaatan media video berita hukum dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di kelas, guru harus dapat lebih memanfaatkan 

dan memperhatikan waktu pembelajaran agar lebih efisien dan dapat 

mengondisikan peserta didik agar selalu aktif dalam melaksanakan diskusi 
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kelompok., guru juga harus selektif dalam pemilihan video berita hukum yang 

tersedia di youtube yaitu video berita hukum dengan gaya bicara yang lebih 

lambat agar media video berita hukum yang digunakan mudah dipahami oleh 

siswa. 

3. Bagi siswa, diharapkan semua siswa harus aktif dalam melaksanakan diskusi 

kelompok sesuai  pengarahan dari guru. 
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Gambar 6. Wawancara dengan siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 7. Wawancara dengan  siswa 

 




