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ABSTRAK 

 

Febriana,Intan .2017.Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis WOT 

(Website On Tumblr) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Materi 

Keragaman Suku Bangsa Dan Budaya Studi Kasus : Siswa Kelas IV SD THB 

Semarang. Skripsi. JurusanPendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Farid Ahmadi, 

S.Kom.,M.Kom.,Ph.D. , Harmanto, S.Pd., M.Pd. 

 

 

Berdasarkan wawancara dan data lapangan permasalahan tersebut juga terjadi 

di SD Tunas Harum Bangsa Semarang. Hal ini terbukti pemahaman siswa terhadap 

materi IPS masih rendah, media kurang karena guru sering menggunakan gambar-

gambar yang ada di buku teks sebagai media, sumber belajar siswa hanya buku 

pinjaman dari sekolah, minat baca siswa sangat rendah, motivasi siswa untuk 

mempelajari materi IPS sangat kurang. 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau 

Research and Development (R&D). Menurut Sugiyono (2015:407), penelitian 

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah media pembelajaran website on tumblr. Dalam penelitian ini 

menggunakan model yang diadaptasi dari model pengembangan menurut Sugiyono. 

Prosedur pengembangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu: 1) potensi dan masalah; 

2) pengumpulan data; 3) desain produk; 4) validasi desain; 5) uji coba produk; 6) 

revisi produk; dan 7) uji coba pemakaian. Berikut hasil penelitian yang dilakukan. 

Hasil uji t (Paired Sample Test) output paired sample test dengan 

SPSS versi 16, diperoleh nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,000. Nilai Sig (2-tailed) 

sebesar 0,000 < 0,05, maka disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

artinya terdapat perbedaan secara signifikan antara hasil belajar IPS materi 

Keragaman suku bangsa dan budayatingkat pusat, layak dan efektif dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS Kelas IV SD Tunas Harum Bangsa. 

 

Kata kunci :keragaman suku bangsa;website on tumblr; media; pengembangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan nasional di Indonesia dewasa 

ini gencar dibicarakan dan dikaji oleh ahli-ahli pendidikan baik di pemerintahan 

tingkat pusat maupun tingkat daerah. Mulai dari peningkatan taraf 

penyempurnaan kurikulum hingga kesejahteraan pengajar telah dilakukan sejak 

beberapa waktu yang lalu. 

Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 

menjelaskan 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 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Implementasi dijabarkan kedalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. 

Mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat 

SD/MI dalam peraturan menurut permendiknas No. 22 Tahun 2006, Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran 

IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata 

pelajaran IPS, pesert didik diarahkan untuk dapat menjadi warga Negara 
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Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 

damai. 

Menurut Dadang Supardan (2015 :16), IPS adalah program pembelajaran 

yang bertujuan untuk membantu dan melatih anak didik, agar anak didik mampu 

untuk menganalisis dan juga mengenal suatu persoalan atau permasalahan dari 

berbagai sudut pandang secara komprehensif. Ilmu Pengetahuan Sosial 

merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik hukum dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial 

dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu 

pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang ilmu-ilmu sosial. 

Berdasarkan tujuan IPS menurut Standar Isi, mata pelajaran IPS 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) mengenal 

konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, 

(2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, (3) 

memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, (4) 

memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global (Permendiknas 

No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hasin Andi Nurdin dalam jurnal Kreatif 

Tadulako Online Vol.5 No.9 Tahun 2017 yang berjudul Meningkatkan Hasil 

Belajar Dalam Mata Pelajaran IPS berbantukan Media Gambar Pada Siswa Kelas 

V di SDN Impres Bobolon menyatakan bahwa Berdasarkan deskripsi data dan 



3 
 

 
 

pembahasan hasil penelitian yang dikemukakan, maka hasil belajar siswa kelas V 

secara umum mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II secara signifikan 

dengan menggunakan media gambar. 

Penelitian yang juga mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Farid Ahmadi dalam Jurnal Penelitian Pendidikan 

Vol. 27 No. 1 Tahun 2010 tentang multimedia pembelajaran dengan judul 

“Meningkatkan Minat Membaca Siswa Sekolah Dasar dengan Metode Glenn 

Doman Berbasis Multimedia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya serap 

siswa terhadap materi pembelajaran yang ditunjukkan dengan hasil pre test dan 

post test semakin meningkat, yaitu 3% yang mendapat skor dengan kategori baik 

pada siklus I dan 60% pada siklus II yang mendapat kategori baik. Minat baca 

siswa juga semakin meningkat dengan adanya hasil post test siklus II dan hasil 

pengamatan langsung pada proses pembelajaran berbasis multimedia. 

Berdasarkan wawancara dan data lapangan permasalahan tersebut juga 

terjadi di SD Tunas Harum Bangsa Semarang. Hal ini terbukti pemahaman siswa 

terhadap materi IPS masih rendah, media kurang karena guru sering menggunakan 

gambar-gambar yang ada di buku teks sebagai media, sumber belajar siswa hanya 

buku pinjaman dari sekolah, minat baca siswa sangat rendah, motivasi siswa 

untuk mempelajari materi IPS sangat kurang. Hal tersebut juga didukung dengan 

arsip nilai Ulangan Harian  mata pelajaran IPS yang menunjukkan nilai siswa 

masih dibawah Kriteria Ketuntasan Mengajar (KKM) 70 yang telah ditetapkan 

oleh sekolah. Data hasil belajar menunjukkan bahwa 25 siswa ada 8 siswa (32%) 

yang mendapatkan nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70, 
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sedangkan sisanya 17 siswa (68%) nilainya diatas KKM Permasalahan tersebut 

menunjukan bahwa perlu memperbaiki kualitas pembelajaran IPS. Dalam proses 

pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber 

(guru/pendidik) menuju penerima (siswa/peserta didik). Sedangkan metode 

pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplemetasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata 

atau praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran (Dr. Endang Mulyatiningsih, 

2014:224) 

 

Grafik 1 :Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas IV 

SD Tunas Harum Bangsa 

Ada beberapa jenis kelompok media, yaitu : visual diam, film, televisi, 

obyek tiga dimensi, rekaman, pelajaran terpogram, demonstrasi, buku teks cetak, 

dan sajian lisan. Salah satunya adalah pembelajaran berbasis website. 
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Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk mengembangkan media 

pembelajaran berbentuk website on Tumblr. Website on Tumblr merupakan media 

pembelajaran yang cukup menarik bagi siswa. Website ini bisa di akses via 

internet.Sifat internet yang dapat dihubungi setiap saat, artinya siswa dapat 

memanfaatkan program program pendidikan yang di sediakan di jaringan internet 

kapan saja sesuai dengan waktu luang mereka sehingga kendala ruang dan waktu 

yang ada pada mereka bisa teratasi.Pembelajaran berbasis web merupakan suatu 

kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media situs (website) yang bisa 

diakses melalui jaringan internet. Materi pada mata pelajaran IPS sangat banyak 

dan siswa sulit memahaminya. Hal tersebut karena siswa menganggap pelajaran 

IPS sebagai mata pelajaran hafalan. Diharapkan dengan penggunaan media 

Tumblr dapat meningkatkan minat baca siswa terhadap pelajaran IPS. 

Penelitian yang mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh penelitian Jurnal Andi Darussalam Vol.3 No 2 

Tahun 2014 dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web 

Interaktif (Blog) Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Mata Pelajaran  

Pemasaran Online Sub Kompetensi Dasar Merancang Website (Studi Pada Siswa 

Kelas X Tata Niaga Smk Negeri 2 Nganjuk)”.Hasil penelitiannya sebagai berikut 

“pentingnya penggunaan media pembelajaran website ini pada mata pelajaran 

pemasaran online sub kompetensi dasar merancang website dikarenakan media 

pembelajaran website ini mempunyai beberapa kelebihan bagi siswa yaitu dengan 

menggunakan media website ini 1) siswa dalam melakukan belajar sendiri dapat 

melakukanya secara cepat, sehingga akan meningkatkan dan memperluas 
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pengetahuan, belajar berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan dalam 

membuat website, 2) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain, 3) Menyediakan sumber belajar 

tambahan yang dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran 

khususnya mata pelajaran pemasaran online sub kompetensi dasar merancang 

website”. 

Dalam jurnal Prosiding Pertemuan Ilmiah Vol.24 Hal.195-199 dengan 

judul “Pengembangan Sistem Evaluasi Pembelajaran Berbasis Web( Web Based 

Learning Assesment System) menyatakan bahwa hasil uji kualitas program 

aplikasi sudah layak digunakan untuk kegiatan evaluasi dan penyelesaian butir 

soal. 

Penelitian tentang pengembangan media pembelajaran menggunakan blog 

juga dilakukan oleh Ahmad Zamri Mansor dalam Journal Procedia Social and 

Behavioral Sciences Vol.18 No. 491-500 tahun 2011 dengan judul “The Use of 

Blog in Decision Making Skills Course” dengan hasil penelitian menjukkan 

bahwa setelah pencapaian nilai meningkat setelah menggunakan blog untuk 

pembelajaran. 

Dari ulasan latar belakang tersebut maka peneliti akan mengkaji melalui 

penelitian pengembangan R&D dengan judul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif Berbasis WOT Materi Keragaman Suku Bangsa Dan 

Budaya Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Studi Kasus : Siswa Kelas IV SD 

THB Semarang. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap guru kelas IV SD Tunas 

Harum Bangsa dalam pembelajaranIPS pada materiKeragaman Suku Bangsa dan 

Budayamata pelajaran IPSsiswa kelas IV SD Tunas Harum Bangsa Semarang 

memiliki rerata rendahyaitu 74,08, juga ditunjukan dengan data, dari 25 siswa ada 

8 siswa (32%) yang mendapatkan nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu 70, sedangkan sisanya 17 siswa (68%) nilainya diatas KKM. Hal 

tersebut disebabkan karena tidak adanya media pembelajaran yang efektif dan 

sesuai dengan kondisi serta keinginan siswa, sehingga siswa kurang  antusias 

dalam  mengikuti pembelajaran. Peneliti ingin mengembangkan media 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru kelas IVSD Tunas 

Harum Bangsa. 

Berdasarkan permasalahan di atas, identifikasi masalah yang 

ditemukan,antara lain : 

1. Selama ini metode yang digunakan guru adalah pemahaman konsep 

2. Guru belum optimal dalam proses  pembelajaran, karena kurang tersedia 

media pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

3. Materi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sangat luas. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi pada pengembangan media 

pada mata pelajaran IPS pada materi Keragaman Suku Bangsa dan Budaya Kelas 

IV SD Tunas Harum Bangsa Semarang, berdasar salah satu akar permasalahan 
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bahwa guru kurang variatif dalam penggunaan  media pembelajaran. Peneliti ingin 

mengetahui penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis website on 

tumblr, dengan membandingkan media  pembelajaran yang dilakukan selama ini 

yaitu gambar dengan media pembelajaran interaktif berbasis website yang 

diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnyadan teori di buku. 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran website untuk materi 

Keragaman suku bangsa dan budaya pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial siswa kelas IV SD Tunas Harum BangsaSemarang? 

2. Bagaimanakah kelayakan media pembelajaran berbasis WOT (Website On 

Tumblr) untuk materiKeragaman suku bangsa dan budaya pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas IV SD Tunas Harum 

Bangsa Semarang? 

3. Bagaimanakah keefektifan media pembelajaranberbasis WOT (Website 

On Tumblr)terhadap hasil belajar materiKeragaman suku bangsa dan 

budaya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas IV SD 

Tunas Harum Bangsa Semarang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengembangkan media pembelajaran website berbasis Tumblr 

untuk materi Keragaman Suku Bangsa dan Budaya mata pelajaran IPS 

Kelas IV SD Tunas Harum Bangsa. 
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2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran website berbasis Tumblr 

untuk materi Keragaman Suku bangsa dan Budaya mata pelajaran IPS 

Kelas IV SD Tunas Harum Bangsa. 

3. Untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran website berbabasis 

Tumblr untuk materi Keragaman Suku bangsa dan Budaya mata pelajaran 

IPS Kelas IV SD Tunas Harum Bangsa. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan atas permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini 

diharapkan memiliki manfaat diantaranya: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik yang bersifat 

teoritis dan praktis. Secara teoritis media pembelajaran berbasis website dengan 

menggunakan tumblr dapat meningkatkan kualitas hasil belajar sehingga dapat 

menjadi pendukung teori untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan pembelajaran IPS. Manfaat secara praktis diharapkan dari penelitian ini 

sebagai berikut : 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Guru 

Guru dapat menggunakan media berbasis website on Tumblr sebagai 

tambahan referensi dalam pembelajaran IPS kelas IV materi keragaman suku 

bangsa dan budaya 
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1.6.2.2 Bagi Siswa 

Siswa dapat memahami materi sistem pemerintahan tingkat pusat mata 

pelajaran IPS melalui media berbasis website on Tumblr sehingga hasil belajar 

siswa maksimal. 

1. Meningkatkan pemahaman materi Keragaman suku bangsa dan budaya 

mata pelajaran IPS 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa 

3. Menciptakan rasa senang  dan siswa dapat fokus dalam memperhatikan 

pembelajaran IPS 

4. Meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

1. Meningkatkan mutu pendidikan sekolah 

2. Membantu dalam meningkatkan prestasi sekolah 

3. Menambah referensi dalam pembelajaran 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai pengalaman, karena dengan penelitian ini dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang upaya mengembangkan media 

pembelajaran dengan penggunaan media berbasis website on Tumblr dalam materi 

keragaman suku bangsa dan budaya mata pelajaran IPS kelas IV ketika menjadi 

guru nantinya. Dan juga memberikan pengalaman dan keterampilan kepada 

peneliti dalam mengembangkan atau membuat referensi tambahan dalam 

pembelajaran. 
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1.7 Spesifikasi Produk yang dikembangkan 

1. Media pembelajaran interaktif berbasis website on tumblr mata pelajaran IPS 

kelas IV SD Tunas Harum Bangsa dengan materi Keragaman Suku Bangsa dan 

Budaya 

2. Media pembelajaran interaktif berbasis website on tumblr didesain dengan 

beberapa menu, suara, gambar yang dapat menarik perhatian siswa terhadap 

materi pelajaran IPS sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Media pembelajaran interaktif berbasis website on tumblr dilengkapi dengan 

evaluasi untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi pelajaran IPS sehingga 

mempermudah guru dalam menyampaikan pembelajaran secara efektif dan 

efisien. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN 

KERANGKA BERFIKIR 

 

8. KAJIAN TEORI 

2.1.1 Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu istilah yang familiar di kehidupan sehari-hari. 

Kata “belajar” sudah dikenal sejak bersekolah di Kelompok Bermain maupun 

Taman Kanak-Kanak (TK).Menurut Agus Suprijono (2012:3) belajar dianggap 

property sekolah, kaitannya dengan tugas-tugas di sekolah.  

Menurut Slameto (2013: 2) dalam bukunya Belajar dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya bahwa belajar ialah suatu usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang 

relative menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif .  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa belajar merupakan 

kegiatan yang dilakukan secara sadar dan rutin pada seseorang sehingga akan 

mengalami perubahan secara individu baik pengetahuan, keterampilan, sikap dan 
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tingkah laku yang dihasilkan dari proses latihan dan pengalaman individu itu 

sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya.   

2.1.1.2  Faktor-faktor yang memepengaruhi belajar sebagai berikut:   

1) Faktor-faktor yang berasal dari luar dalam diri. 

a. Faktor non-sosial dalam belajar  

Meliputi keadaan udara, suhu udara, cuaca, waktu, tempat dan alat-alat 

yang dipakai untuk belajar(alat tulis, alat peraga) 

b. Faktor sosial dalam belajar  

2) Faktor-faktor yang berasal dari luar diri. 

a. Faktor fisiologi dalam belajar  

Faktor ini terdiri dari keadaan jasmani pada umumnya dan keadaan 

fungsi jasmani tertentu.  

b. Faktor psikologi dalam belajar  

Faktor ini dapat mendorong aktivitas belajar seseorang karena 

aktivitas dipacu dari dalam diri, seperti adanya perhatian, minat, 

rasa ingin tahu, fantasi, perasaan, dan ingatan.  

Sedangkan menurut Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi belajar, yaitu: 

1. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam diri individu yang belajar. 

Faktor tersebut meliputi, faktor jasmaniah terdiri dari faktor jasmaniah 

yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh; faktor psikologis terdiri dari 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dam kesiapan; 

dan faktor kelelahan terdiri dari kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. 
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2. Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor tersebut 

meliputi, faktor keluarga yang terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi 

antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan; faktor sekolah 

terdiri dari metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan 

tugas rumah; dan faktor masyarakat terdiri dari kegiatan siswa dalam 

masyarakat, media masa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan 

masyarakat. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor 

yang dapat mempengaruhi pembelajaran antara lain, faktor internal yang meliputi 

kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan 

intelektual, emosional, dan kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi 

dengan lingkungan serta faktor eksternal meliputi variasi dan tingkat kesulitan 

materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana 

lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, 

dan hasil belajar. 

2.1.1.3 Pengertian Pembelajaran 

Agus Suprijono, . 2014. Cooperative Learning (TEORI&APLIKASI 

PAIKEM). Yogyakarta :PUSTAKA BELAJAR.Pembelajaran merupakan 

terjemahan dari learning. Berdasarkan makna leksikal berarti proses,cara, 

perbuatan mempelajari. Dalam pengajaran guru mengajar, peserta didik belajar, 
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kemudian pada pembelajaran saat guru mengajar bisa diartikan guru 

mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada 

peserta didik. Pembelajaran juga sebagai dialog interaktif. Pembelajaran 

merupakan proses organik dan konstruktif, bukan mekanis seperti halnya 

pengajaran.  

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses 

membelajarkan subjek didik atau pebelajar yang direncanakan atau didesain, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pebelajar 

dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Pembelajaran dapat dipandang dari dua sudut, pertama pembelajaran dipandang 

sebagai suatu sistem, pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang 

terorganisasi antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan 

metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengorganisasian 

kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran (remedial dan 

pengayaan).  

Sedangkan menurut Gagne (1977) dalam Miftahul Huda (2015:3) 

pembelajaran dapat diartikan sebagai proses modifikasi dalam  kapasitas manusia 

yang bisa dipertahankan dan ditingkatkan levelnya. Pada dasarnya seseorang 

dapat memilih untuk melakukan suatu perubahan atau tidak melakukan perubahan 

sesuai dengan apa yang ia lakukan. 

Miftahul Huda (2015:5) menyebutkan definisi yang cukup mewakili 

berbagai perspektif teoritis terkait dengan praktik pembelajaran. Bahwa 

pembelajaran sebagai perubahan perilaku. Salah satu contoh perubahannya adalah 
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ketika seseorang pebelajar yang awalnya tidak begitu perhatian dalam kelas 

ternyata berubah menjadi sangat perhatian. Pembelajaran sebagai perubahan 

kapasitas. Salah satu contoh perubahnnya adalah ketika seseorang pebelajar yang 

awalnya takut pada pelajaran tertentu ternyata berubah menjadi seseorang yang 

sangat percaya diri dalam menyelesaikan pelajaran tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat 

pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa atau interaksi peserta didik 

dengan pendidik yang telah direncanakan atau didesain sebelumnya secara sadar 

dengan adanya persiapan yang bertujuan agar peserta didik dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. 

2.1.1.4 Teori Belajar 

Adanya terori merupakan hal pendukung utama dalam proses belajar. 

Menurut Siregar (2015:23) teori belajar yaitu sebuah teori yang bertujuan 

menjelaskan proses belajar dan fokus pada hubungan antara variabel-variabel 

yang menentukan hasil belajar. 

Beberapa teori belajar menurut Slameto (2010:8) yaitu Teori Gestalt, Teori 

Belajar J. Brunner, Teori Belajar Piaget, dan Teori Belajar R. Gagne. 

a. Teori Belajar Gestalt 

Bagian yang penting dalam belajar yang penting adalah penyesuaian pertama 

yaitu memperoleh respon yang tepat untuk memecahkan problem yang dihadapi. 

Belajar yang penting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tapi 

mengerti dan memperoleh insight. Prinsip belajar menurut Gestalt 

(Slameto,2010:9) yaitu belajar berdasarkan keseluruhan belajar adalah suatu 
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proses perkembangan, siswa sebagai organisme keseluruhan, terjadi transfer, 

belajar adalah reorganisasi pengalaman, belajar harus dengan insight, belajar lebih 

berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan dan tujuan siswa dan belajar 

berlangsung terus-menerus. 

b. Teori Belajar J. Brunner 

Belajar bukan untuk merubah tingkah laku tetapi mengubah kurikulum 

sekolah sehingga menjadikan siswa belajar lebih banyak dan mudah. Dalam 

proses belajar, Brunner meningkatkan partisipasi aktif siswa. Untuk meningkatkan 

proses belajar perlu lingkungan yang dinamakan “Discovery Learning 

Environment” dimana siswa dapat melakukan penemuan yang baru. Dalam 

lingkungan banyak hal yang dipelajari, yang digolongkan menjadi enactive, 

iconic, dan symbolic. 

c. Teori Belajar Piaget 

Piaget berpendapat bahwa perkembangan proses belajar pada siswa meliputi : 

1. Anak mempunyai struktur mental yang berbeda dengan orang dewasa dan 

mereka memerlukan pelayanan sendiri dalam belajar. 

2. Perkembangan mental pada anak melalui beberapa tahapan dan sama bagi 

semua anak. 

3. Tahapan tersebut berlangsung sesuai urutan tertentu dan jangka waktu 

peralihan dari tahap satu ke tahap lainnya tidaklah sama pada setiap anak.  

4. Perkembangan mental anak dipengaruhi 4 faktor yaitu kemasakan, 

pegalaman, interaksi sosial dan equilibration. 

5. Ada 3 tahapan perkembangan yaitu : 
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- Berpikir intuitif usia 4 tahun 

- Beroperasi secara konkret usia 7 tahun 

- Beroperasi secara formal usia 11 tahun 

Perkembangan intelektual terjadi dalam proses yang sederhana seperti 

melihat, tersenyum, menyebut nama dan adaptasi sebagai hasil interaksi suatu 

individu dengan dunia di sekitarnya. 

d. Teori Belajar R. Gagne  

Tahapan belajar Gagne diberikan dalam dua dimensi : 

1. Belajar adalah suatu proses memperoleh motivasi dalam pengetahuan, 

ketrampilan, kebiasaan dan tingkah laku. 

2. Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh 

dari instruksi. 

Ketika awal kehidupan anak akan melakukan interaksi dengan lingkungan 

dan mulai berbicara menggunakan bahasa. Tugas pertama anak adalah melakukan 

interaksi dan “sosialisasi” dengan anak lain dan orang lain kemudian tugas kedua 

anak adalah belajar menggunakan simbol untuk menyatakan keadaan 

disekelilingnya. 

Siregar (2015:25) menyebutkan dalam teori pembelajaran harus memasukkan 

variabel metode pembelajaran. Bila tidak, maka teori tersebut bukanlah teori 

pembelajaran. Hal ini penting, sebab banyak terjadi apa yang dianggap sebagai 

teori pembelajaran yang sebenarnya adalah teori belajar. Teori pembelajaran 

selalu menyebutkan metode pembelajaran, sedangkan teori belajar sama sekali 
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tidak berurusan dengan metode pembelajaran. Ada beberapa teroi belajar menurut 

Siregar (2015:25), antara lain : 

a. Teori Behavioristik 

Belajar di dalam teori behavioristik diartikan sebagai sebuah proses interaksi 

yang terjadi antara stimulus dan respon. Menurut Thorndike (dalam Risnawati, 

2011:15) Stimulus adalah suatu hal yang merangsang terjadinya kegiatan belajar 

sedangkan respon adalah reaksi yang muncul akibat adanya stimulus, dapat dalam 

bentuk tingkah laku yang bisa diamati ataupun tidak diamati. Kegiatan belajar 

dalam teroi behavioristik diperlukan adanya motivasi dan dilakukan dengan 

mencoba-coba apabila seseorang tidak tahu bagaimana cara memberikan respon, 

sehingga dengan mencoba-coba kemungkinan akan ditemukan respon yang tepat 

untuk masalah yang dihadapinya.  

b. Teori Kognitivistik 

Teori belajar kognitif lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil 

belajar. Belajar dalam teori ini diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan siswa 

secara aktif untuk memahami sesuatu. Keaktifan tersebut berupa mencari 

pengalaman, informasi, memecahkan masalah, mengamati lingkungan , dan 

mempraktikkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengetahuan yang 

dimiliki seseorang sebelumnya akan menentukan keberhasilan dalam mempelajari 

pengetahuan yang baru. Menurut Rifa’i (2012:106), perilaku manusia ditentukan 

oleh faktor dari dalam diri manusia, bukan dari stimulus yang berasal dari luar 

dirinya. Menurut Risnawati (2016:70), teori belajar kognitif Brunner menekankan 

pada proses belajar dengan mengalami sendiri agar proses tersebut dapat direkam 
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dalam pikirannya dengan caranya sendri. Brunner mengembangkan sebuah model 

pengajaran yang mendorong siswa untuk belajar secara mandiri melalui 

keterlibatan aktif dalam memecahkan masalah dan guru memotivasi siswa untuk 

memperoleh pengalaman dengan kegiatan yang memungkinkan siswa 

menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. 

c. Teori Humanistik 

Belajar menurut Teori Humanistik merupakan sebuah proses yang harus 

berhulu dan bermuara pada manusia. Teori ini lebih banyak membahas yentang 

pendidikan dan proses belajar dalam bentukannya yang paling ideal daripada 

belajar seperti yang biasa diamati dalam keseharian. Ilmian dalam kubu 

humanistik ini salah satunya yaitu Bloom dan Krathwohl. Bloom menunjukkan 

apa yang mungkin dipelajari siswa tercakup pada tiga ranah, yaitu kawasan 

kognitif, afektif dan psikomotor. Teori humanistik ini akan membantu kita dalam 

menentukan strategi belajar yang tepat. 

d. Teori Kontruktivistik  

Belajar menurut Teori Konstruktivistik diartikan sebagai suatu proses 

pembentukan pengetahuan oleh siswa yang belajar sendiri. Belajar lebih dari 

sekedar mengingat saja. Rifa’i (2012:114), menyatakan pendidik bukan orang 

yang mampu memberikan pengetahuan pada peserta didik, karena peserta didik 

yang harus membentuk pengetahuan di dalam ingatannya sendiri. Inti dari teori 

konstruktivistik ini adalah peserta didik yang harus terlibat aktif di dalam 

pembelajaran, siswa sendiri yang harus mengartikan apa yang telah dipelajari 

dengan konstruksi yang dibangun sebelumnya.  
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 Fungsi teori belajar menurut Suprijono (2009:15) adalah : (a) Memberikan 

kerangka kerja konseptual untuk suatu informasi belajar; (b) Memberikan rujukan 

untuk menyusun rancangan pelaksanaan program; (c) Mendiagnosis masalah-

masalah dalam kegiatan belajar mengajar; (d) Mengkaji kejadian belajar dalam 

diri seseorang; dan (e) Mengkaji faktor eksternal yang memfasilitasi proses 

belajar. 

 Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori belajar 

merupakan sesuatu hal yang mendukung dan mendasari proses belajar. Teori 

belajar juga menaruh perhatian pada hubungan antara variabel-variabel yang 

menentukan hasil belajar dan tujuan utama dari teori belajar adalah menjelaskan 

proses belajar itu sendiri.  

2.1.1.5 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Setelah suatu proses belajar berakhir, maka siswa 

memperoleh suatu hasil belajar. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam 

proses pembelajaran. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan 

pembelajaran adalah hasil belajar. Hasil belajar digunakan untuk mengetahui 

sebatas mana siswa dapat memahami serta mengerti materi tersebut.  

Menurut Sudjana (2013: 3) “mendefinisikan hasil belajar siswa pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian 

yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotor”. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, dapat penulis simpulkan 

bahwa hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa setelah siswa tersebut 
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melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran serta bukti keberhasilan yang telah 

dicapai oleh seseorang dengan melibatkan aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotor, yang dinyatakan dalam symbol, huruf maupun kalimat.  

 

2.1.2 Hakikat IPS di Sekolah Dasar 

2.1.2.1 Pengertian IPS di Sekolah Dasar 

 Tahun 2006, perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, IPS tidak 

lagi terintegrasi dengan dengan mata pelajaran IPS, melainkan berdiri sendiri 

menjadi mata pelajaran IPS. IPSmerupakan singkatan dari Pendidikan 

Kewarganegaraan. Dipihak lain istilah kewarganegaraan  digunakan dalam 

perundangan mengenai status formal warga negara dalam suatu negara dan 

peraturan tentang diri kewarganegaraan serta peraturan tentang naturalisasi atau 

pemerolehan status sebagai warga negara Indonesia bagi orang-orang atau warga 

negara asing. Secara konseptual istilah kewarganegaraan diadopsi dari konsep 

citizenship, yang secara umum diartikan sebagai hal-hal yang terkait pada status 

hukum dan karakter warga negara, sebagaimana digunakan dalam perundang-

undangan kewarganegaraan untuk status hukum warga negara, dan pendidikan 

kewarganegaraan untuk program pengembangan karakter warga negara secara 

kurikuler. IPS ini sudah tidak lagi menggunakan metode indoktrinasi dalam 

penyampaian pesan pada anak didik. Bahan pokoknya pun telah ditetapkan dalam 

kurikulum untuk tingkat Sekolah Dasar meliputi pengetahuan kewarganegaraan 

dan sejarah Indonesia. 
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2.1.2.2 Tujuan IPS di Sekolah Dasar 

 Dalam Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang Standar Isi menyebutkan 

tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk memberikan 

kompetensi-kompetensi sebagai berikut: 

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan, 

2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab, dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dann bernegara. 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

 Dilampirkan dalam Permendiknas No.22 Tahun 2006 dikemukakan 

bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pmbentukan warga negara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia 

yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 

1945.  

 Pendidikan dasar seyogyanya dikembangkan sebagai pranata atau tatanan 

sosial-pedagogis yang kondusif atau memberi suasana bagi tumbuh kembangnya 

berbagai kualitas pribadi peserta didik. Kualitas pribadi ini sangat penting karena 
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akan menjadi bekal untuk berperan sebagai warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab, dengan sikap dan perilakunya dilandasi oleh iman dan takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, kesehatan, ilmu, kecakapan, 

kreativitas, dan kemandirian. Mata pelajaran IPS harus berfungsi sebagai wahana 

kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan 

bertanggung jawab. IPS berperan penting dalam proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan, 

pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik sehingga 

melalui IPS sekolah perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, 

sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk 

membangun kehidupan demokrasi. 

 Apabila ditampilkan dalam wujud program pendidikan, paradigma baru 

IPS menuntut hal-hal berikut. Pertama, memberikan perhatan yang cermat dan 

usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertian tentang hakikat dan 

karakteristik aneka ragam demokrasi, bukan hanya yang berkembang di 

Indonesia. Kedua, mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang sengaja 

dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengeksplorasi cita-cita 

demokrasi. Ketiga, tersedianya sumber belajar yang memungkinkan siswa mampu 

mengeksplorasi sejarah terjadinya demokrasi di negaranya. Keempat, tersedianya 

sumber belajar yang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami penerapan 

demokrasi di negara lain sehingga memiliki wawasan yang luas. 
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2.1.2.3 Ruang Lingkup IPS di SD  

 Berdasarkan Permendiknas No.22 Tahun 2006, ruang lingkup mata 

pelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, 

cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah 

pemuda, keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi 

dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indoensia, keterbukaan dan jaminan keadilan. 

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, 

tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-

peraturan daerah, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan 

peradilan interasional. 

3. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban 

anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, 

pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. 

4. 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. 

5. Konstitusi Negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar 

negara dengan konstitusi. 
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6. Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, 

pemerintah daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan 

sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat 

madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. 

7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan 

ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, 

pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila 

sebagai ideologi terbuka. 

8. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional 

dan organisasi internasional dan mengevaluasi globalisaisi. 

 

2.1.3 Media Pembelajaran 

2.1.3.1 Pengertian Media Pembelajaran 

 Media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

“tengah”, “perantara‟ atau “pengantar‟. Media dikatakan sebagai komponen 

belajar atau wahana fisik yang mengandung materi intruksional di lingkungan 

siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran 

adalah media yang membawa pesan-pesan atau infomasi yang bertujuan 

intruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran (Hamdani, 2011:243). 

 Sedangkan Critivos (1996) dalam Drs.Daryanto (2016: 4) mengatakan 

bahwa media adalah salah satu komponen komunikasi pembawa suatu pesan. 
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 Menurut Drs.Daryanto (2016: 5) media dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran . Hakekatnya proses belajar dan mengajar itu adalah proses 

komunikasi, penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan berupa isi 

atau ajaran yang dituangkan dalam suatu simbol-simbol komunikasi, 

penyampaian pesan dari pengantar ke penerima.  

 Dari pendapat dari beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah alat bantu mengajar yang digunakan untuk 

membantu proses belajar mengajar yang dapat memperjelas materi sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

2.1.3.2 Fungsi Media Pembelajaran 

 Levie dan Lentz dalam (Kustandi dan Sutjipto, 2013:19-20) 

mengemukakan empat fungsi media pembelajaran khususnya media visual, yaitu: 

(1) fungsi atensi; (2) fungsi afektif; (3) fungsi kognitif; dan (4) fungsi 

kompensatoris. 

 Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang 

berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi 

pelajaran. Sering kali pada awal pelajaran, siswa tidak tertarik dengan materi 

pelajaran atau materi pelajaran itu merupakan salah satu pelajaran yang tidak 

disenangi oleh mereka sehingga mereka tidak memperhatikan. 

 Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa 

ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual 
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dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut 

masalah sosial atau ras. 

 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. 

 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. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi 

untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima serta memahami 

isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. 

 

2.1.3.3 Manfaat Media Pembelajaran 

 Manfaat media pembelajaran yang disebut dengan media pengajaran oleh 

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2011:2-3) dapat mempertinggi proses belajar 

siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat memepertinggi 

hasil belajar yang dicapainya. Ada beberapa alasan, mengapa media pengajaran 

dapat mempertinggi proses belajar siswa. Alasan pertama berkenaan dengan 

manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain: 

1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 
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2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik; 

3) Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

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

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap 

jam pelajaran; 

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

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

 Alasan kedua adalah berkenaan dengan tarif berpikir siswa yang 

mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berpikir konkret menuju ke berpikir 

abstrak, dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan. 

Manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar 

mengajar yaitu sebagai berikut. 

1. Media pembelajaran dapat menmperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar serta meningkatkan proses dan hasil 

belajar. 

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih 

langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk 

belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 
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3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan 

waktu. 

4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada 

siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka serta 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, 

dan lingkungannya, misalnya melalui karyawisata, kunjungan-kunjungan 

ke museum atau kebun binatang. 

 

2.1.3.4 Kriteria Media Pembelajaran 

 Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media 

merupakan bagian dari sistem pembelajaran secara keseluruhan. Untuk itu, 

terdapat beberapa kriteria yang patut diperhatiakan dalam memilih media, yaitu 

sebagai berikut.  

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan secara umum, mengacu 

kepada salah satu gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif. 

2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, 

prinsip, atau generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan grafik, 

memerlukan simbol dan kode yang berbeda, karenanya memerlukan  

proses dan keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. 

3. Praktis, luwes, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber 

daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Media yang 

mahal dan memakan waktu lama untuk memproduksinya. Kriteria ini 
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menuntun para guru untuk memilih media yang ada, mudah diperoleh, 

atau mudah dibuat sendiri oleh guru. 

4. Guru terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria utama. 

Apa pun media itu, guru harus mampu menggunakannya dalam proses 

pembelajaran. Nilai dan manfaat amat ditentukan oleh guru yang 

menggunakannya. 

5. Pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar 

belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau 

perorangan. Ada media yang tepat untuk jenis kelompok besar, kelompok 

sedang, kelompok kecil, dan seterusnya. 

6. Mutu teknis. Pengembangan visual, baik gambar maupun fotografi harus 

memenuhi persyaratan teknis tertentu. 

 Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Cecep Kustandi dan 

Bambang Sutjipto, Nana Sudjana dan Ahmad Rivai menyebutkan kriteria-kriteria 

dalam pemilihan media untuk kepentingan pembelajaran antara lain: (1) 

ketepatannya dengan tujuan pengajaran; (2) dukungan terhadap isi bahan 

pengajaran; (3) kemudahan memperoleh media; (4) keterampilan guru dalam 

menggunakannya; (5) tersedia waktu untuk menggunakannya; dan (6) sesuai 

dengan taraf berpikir. 

 Selain beberapa hal di atas, sebelum memutuskan untuk memanfaatkan 

media dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, hendaknya kita melakukan 

seleksi terhadap media pembelajaran mana yang akan digunakan untuk 

mendampingi kita dalam membelajarkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan 
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sehingga dengan adanya media dapat menjadi pelengkap untuk mempertinggi 

kualitas belajar dan mengajar. 

 Menurut Cecep Kustandi dan Bambang Sutjpto (2013:78-79) pada 

tingkat yang menyeluruh dan umum, pemilihan media dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini: 

1. Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor 

dana, fasilitas, dan peralatan yang telah tersedia, sumber-sumber yang 

tersedia (manusia dan material). 

2. Persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Isi pelajaran beragam dari 

sisi tugas yang ingin dilakukan siswa, misalnya penghafalan, penerapan 

keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran, dan 

pemikiran tingkatan yang lebih tinggi. Setiap kategori pembelajaran itu] 

menuntut perilaku yang  berbeda-beda dan memerlukan teknik dan media 

penyajian yang berbeda pula. 

3. Hambatan dari siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan 

keterampilan awal, seperti membaca, mengetik dengan menggunakan 

komputer, dan karakteristik siswa lainnya. 

4. Pertimbangan lainnya adalah tingkat kesenangan dan keefektifannya. 

Dalam pemilihan media, sebaiknya pula hal-hal berikut ini. 

Kemampuan mengakomodasi penyajian stiimulus yang tepat (visual dan atau 

audio). 

1. Kemampuan mengakomodasi respons siswa yang tepat (tertulis, audio, 

dan atau kegiatan fisik). 
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2. Kemampuan mengakomodasikan umpan balik. 

3. Pemilihan media utama media sekunder untuk penyajian informasi atau 

stimulus dan untuk latihan dan tes (sebaliknya latihan dan tes 

menggunakan media yang sama). Misalnya untuk tujuan belajar yang 

melibatkan penghafalan. 

 Media sekunder harus mendapat perhatian karena pembelajaran yang 

berhasil menggunakan media yang beragam. Dengan penggunaan media yang 

beragam, siswa memiliki kesempatan untuk menghubungkan dan berinteraksi 

dengan media yang paling efektif, sesuai dengan kebutuhan mereka secara 

perorangan. 

2.1.3.5 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

 Kemp dan Dayton (1985) dalam Azhar Arsyad (2011: 37) 

mengelompokkan media dalam beberapa jenis, yaitu: 

1. Media cetak. Contoh dari media yang memberikan informasi tertulis 

antara lain buku teks, pamflet, dan koran. 

2. Media pajang. Contoh dari media sebagai sarana penyampai informasi di 

depan orang lain yaitu papan tulis, papan diagram, papan magnet, papan 

kain, mading, dan pameran. 

3. Overhead transparancies (OHP). Transparansi yang diproyeksikan dapat 

berupa huruf, lambang, gambar, grafik ]atau kombinasinya. 

4. Rekaman audiotape. Pesan dan isi pelajaran dapat didengar sesuai 

kebutuhan. 
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5. Seri slide dan filmstrips, penyajian multi-image, rekaman video dan film 

hidup.Film bingkai diproyeksikan melalui slide projector. 

6. Komputer. Teknologi yang memudahkan dalam pembuatan dan 

penyampaian pesan/informasi 

 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2011: 3) mengklasifikasikan media 

sebagai berikut: 

1. Media Dua Dimensi. Yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan 

lebar. Berbentuk lembaran dua sisi seperti gambar, foto, grafik, bagan 

atau diagram, poster, kartun, komik dan lain-lain. Media dua dimensi 

juga disebut media grafis. 

2. Media Tiga Dimensi. Dapat dilihat lebih dari dua sisi yaitu dalam bentuk 

model padat, model penampang, model susun, model kerja, diorama, dan 

lain-lain. 

3. Media Proyeksi. Informasi yang tersaji dapat bergerak dengan alat 

proyeksi seperti slide, film strips, penggunaan OHP dan lain-lain. 

4. Penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. Lingkungan dijadikan 

sarana langsung dalam pengamatan. 

 Hamdani (2011:250) memaparkan jenis media pembelajaran yang biasa 

digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu: 1) media grafis berfungsi 

menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Jenis media grafis 

diantaranya, yaitu: gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, dan grafik; 2) teks 

yang dapat membantu siswa untuk berfokus pada materi karena mereka cukup 

mendengarkan tanpa tanpa melakukan aktivitas lain yang menuntut konsentrasi; 
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3)audio yang memudahkan dalam mengidentifikasi objek-objek, 

mengklasifikasikan objek, mampu menunjukkan hubungan spasial dari suatu 

objek, dan membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret; 4) grafik 

mampu menunjukkan objek dengan ide, menjelaskan konsep yang sulit, 

menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret, menunjukkan dengan jelas 

suatu langkah prosedural; 5) animasi mampu menunjukkan suatu proses abstrak 

sehingga siswa dapat melihat pengaruh perubahan suatu variabel terhadap proses 

tersebut; 6) video dapat digunakan untuk mengajarkan materi dalam ranah 

perilaku atau psikomotorik. 

 Secara garis besar media dapat dibagi ke dalam 3 bentuk yaitu media 

audio, media visual, dan media audio visual. Setiap media memiliki keunggulan 

dan kelemahan. Oleh karena itu penggunaan hanya satu media saja belum cukup. 

Namun memilih untuk mengkombinasikan pemakaian lebih dari satu jenis media 

dapat menjadi pertimbangan bagi guru untuk menyampaikan materi pelajaran 

secara lebih efektif. 

2.1.4 Website 

2.1.4.1 Pengertian Website 

 Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman- halaman 

situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya 

berada di dalam World Wide Web ( WWW ) di dalam Internet.Web merupakan 

kumpulan-kumpulan dokumen yang banyak tersebar di beberapa komputer server 

yang berada di seluruh penjuru dunia dan terhubung menjadi satu jaringan melalui 

jaringan yang disebut internet. Hampir 80% layanan internet adalah website. 
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 Faktor utama yang yang membuat website begitu cepat berkembang 

adalah karena penyebaran informasi melalui  website sangat cepat dan mencakup 

area yang luas (mendunia), tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, Disamping itu, 

saat ini juga lagi tren pembuatan website pribadi atau blog.Perkembangan yang 

sangat pesat telah membuat dunia baru yang kita sering sebut dengan dunia maya. 

Melalui dunia maya kita dapat melakukan aktifitas apa saja layaknya seperti dunia 

nyata yang kita hadapi sehari-hari.  

 Begitu juga  halnya, kalau ingin kuliah, kita tinggal mendaftar pada 

website-website yang menyediakan jasa e-learning. Proses perkuliahannya dapat 

dilakukan secara online walaupun dibatasi oleh jarak. Bahkan dengan adanya 

website kita bisa memesan tiket pesawat, pesan makanan, transaksi perbankan dan 

lain sebagainya. Semua bisa dilayani oleh internet melalui media yang disebut 

website. 

 Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, 

website juga mengalami perkembangan yang sangat berarti.  

 Dalam pengelompokan jenis website lebih diarahkan pada fungsi, sifat 

dan bahasa pemograman yang digunakan. 

Adapun website menurut sifatnya adalah: 

a. Website dinamis merupakan website yang menyediakan content atau isi 

yang selalu berubah-ubah setiap saaat. Misalnya website berita, seperti 

detik.com, kompas.com, dan lain sebagainya.  

b. Website statis, merupakan website yang kontennya sangat jarang diubah. 

Misalnya, website profil organisasi. 
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Adapun kalau ditinjau dari segi tujuan, maka bisa dibagi menjadi beberapa 

website atas:  

a. Personal web, website yang berisi informasi pribadi seseorang.  

b. Corporate web, website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan  

c. Purtal web, website yang mempunyai banyak layanan. Mulai dari 

layanan berita, email, dan jasa-jasa yang lainnya.  

d. Forum web, sebuah web yang bertujuan sebagai media diskusi.   Selain 

disebut diatas, ada juga website e-Government, e-Banking, e-Payment, 

dan lain sebagainya. 

2.1.4.2 Konsep Pembelajaran Berbasis Web  

 Pembelajaran berbasis web merupakan suatu pembelajaran yang bisa 

diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web yang popular dengan 

sebutan WBT (web-based traning)atau kadang juga disebut WBE (web based 

education)dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia 

pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan.Secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa semua pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet dan selama 

proses belajar dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya maka kegiatan itu dapat 

disebut sabagai pembelajaran berbasis web. 

 Yang ditawarkan dalam pembelajaran berbasis web adalah kecepatan dan 

tidak terbatasnya pada ruang dan waktu untuk mengakses informasi. Kegiatan 

belajar dapat dengan mudah dilakukan oleh peserta didik kapan saja dan dimana. 

Selama komputer saling terhubung dengan jaringan internet akan memberikan 

kemudahan bagi siapa saja untuk mendapatkan informasi. 
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 Cara belajar melalui web syarat utama yang harus dipenuhi yaitu adanya 

akses dengan sumber informasi melalui internet. Selanjutnya adanya informasi 

tentang dimana letak sumber informasi yang ingin kita dapatkan. Ada beberapa 

sumber data yang dapat diakses dengan bebas dan gratis, tanpa proses 

administrasi pengaksesan yang rumit. Ada beberapa sumber informasi yang hanya 

diakses oleh pihak yang memang telah diberi otorisasi pemilik sumber informasi. 

 Mewujudkan pembelajaran berbasis web bukan sekedar meletakkan 

materi belajar pada web kemudian diakses melalui komputer, web digunakan 

bukan hanya sebagai media alternative pengganti kertas untuk menyimpan 

berbagai dokumen atau informasi. Web digunakan untuk mendapatkan sisi unggul 

yang tidak dimiliki kertas maupun yang lain.  

 Pembelajaran berbasis web itu unik tapi serius. Yang dimaksud serius 

disini adalah merancang sampai dengan mengimplementasikan pembelajarn 

berbasis web tidak semudah yang dibayangkan. Selain infrastruktur internet, 

Pembelajaran berbasis web memerlukan sebuah model instruktur yang memang 

dirancang khusus untuk keperluan pembelajaran. Model intruksional merupakan 

komponen vital yang menentukan keefektifan proses belajar. Adapun model 

intruksional yang  dirancang, interaktivitas antara peserta didik, guru, pihak 

pendukung dan materi belajar harus mendapatkan perhatian khusus.  

 Monitoring proses pembelajaran berbasis web lebih sulit dari pada 

diruang kelas. Menyediakan bahan ajar online tidak cukup. Diperlukan sebuah 

desain instruksional sebagai model belajar yang mengundang sejumlah (sama 
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banyaknya dengan kegiatan di ruang kelas) peserta didik untuk terlibat dalam 

berbagai kegiatan belajar. 

 Satu hal yang perlu diingat bagaimana teknologi web ini dapat membantu 

proses belajar. Untuk kepentingan ini materi belajar perlu dikemas berbeda 

dengan  penyampaian yang berbeda pula.http://www.kamusilmiah.com/it/sejarah-

world-wide-web 

2.1.4.3 Blog 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Contoh tampilan blog 

Blog merupakan singkatan dari "web log" yang merupakan aplikasi web 

yang terdiri dari tulisan-tulisan yang biasa disebut sebagai posting pada sebuah 

halaman web .Blog merupakan singkatan dari weblog adalah bentuk aplikasi web 

yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah 

halaman web umum. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urut terbalik (isi 

terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak 

selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua 

pengguna Internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. 

Media blog pertama kali dipopulerkan oleh blogger.com, yang dimiliki 

oleh Pyra Labs sebelum akhirnya PyraLab diakuisisi oleh google.com pada akhir 

tahun 2002 yang lalu. Semenjak itu, banyak terdapat aplikasi-aplikasi yang 

http://www.kamusilmiah.com/it/sejarah-world-wide-web
http://www.kamusilmiah.com/it/sejarah-world-wide-web
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bersifat sumber terbuka yang diperuntukkan kepada perkembangan para penulis 

blog tersebut. 

Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam,dari sebuah catatan 

harian,media publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai dengan program-

program media dan perusahaan-perusahaan. Sebagian blog dipelihara oleh 

seorang penulis tunggal, sementara sebagian lainnya oleh beberapa penulis . 

Banyak juga weblog yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, 

seperti menggunakan buku tamu dan kolom komentar yang dapat 

memperkenankan para pengunjungnya untuk meninggalkan komentar atas isi dari 

tulisan yang dipublikasikan, namun demikian ada juga yang yang sebaliknya atau 

yang bersifat non-interaktif. 

Situs-situs web yang saling berkaitan berkat weblog, atau secara total 

merupakan kumpulan weblog sering disebut sebagai blogosphere. Bilamana 

sebuah kumpulan gelombang aktivitas, informasi dan opini yang sangat besar 

berulang kali muncul untuk beberapa subyek atau sangat kontroversial 

terjadidalam blogosphere, maka hal itu sering disebut sebagai blogstorm atau 

badai blog. 

Jorn Barger menggunakan istilah Weblog untuk menyebut kelompok 

website pribadi yang selalu di-update secara berlanjut dan berisi link-link ke 

website lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-

komentarmereka sendiri. Dengan kata lain, Weblog dapat diartikan sebagai 

kumpulan website pribadi yang memungkinkan para pembuatnya menampilkan 
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berbagaijenis isi pada web dengan mudah, seperti karya tulis, kumpulan 

linkinternet, dokumen-dokumen (file-file WOrd, PDF, dll.) 

Para pembuat blog dinamakan blogger. Melalui blog-nya, kepribadian 

blogger menjadi mudah dikenali berdasarkan topik apa yang disukai, 

apatanggapan terhadap link-link yang dipilih dan isu-isu di dalamnya. Oleh karena 

itu blog bersifat sangat personal. Perkembangan lain dari blog yaitu ketika blog 

memuat tulisan tentang apa yang seorang blogger pikirkan, rasakan, hingga apa 

yang dia lakukan sehari-hari. Blog kemudian juga menjadi diary online yang 

berada di Internet. Satu-satunya hal yang membedakan blog dari diary atau 

jurnalyang biasa kita miliki adalah bahwa blog dibuat untuk dibaca orang lain. 

Jika kita perhatikan sekarang ini jumlah blog di internet sudah terlalu banyak, 

mungkin sudah menjangkau jutaan jumlahnya. Berdasarkan dari Alexa Rank, 

jumlah blog saat ini mencapai angka 5.612.854 buah blog. Tentunya para penulis 

telah mengetahui fungsinya.  

Sekarang ini, umumnya para penulis blog menggunakannya sebagai alat 

perhubungan atau disebut juga “media” yang di bedakan atas dua cara yaitu secara 

sederhana maupun berbagai hal 

Blog adalah sebuah jurnal online di mana pembelajar bisa menulisapapun 

yang menurut mereka menarik, mengeditnya, mempublikasikannya, danbahkan 

membuatnya menjadi media agihan (sharing) bagi semua yang terlibat di 

dalamnya. Menulis dengan memanfaatkan blog dapat memberikan audiens yang 

nyata dan potensial untuk perbaikan tulisan pembelajar, inovasi, eksplorasi, dan 

kreasi yang lebih baik, memberikan interaksi yang lebih dinamis, kemampuan 
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literasi yang lebih baik, bahkan perkembangan bekerja dalam tim (Made Heri 

Santoso, Pemanfaatan Blog (Jurnal Online) dalam pembelajaran). 

Dalam setiap penggunaan media tentunya juga harus memperhatikan 

bagaimana cara menggunakannya dan juga memilihnya. Berikut adalah faktor-

faktor yang perlu diperhatikan dalam menggunakan dan memilih media blog 

dalam proses pembelajaran dijelaskan pada bagian berikut. 

1. Objektivitas 

Seorang guru harus objektif, artinya, guru tidak boleh memilih suatu 

media pembelajaran atas dasar kesenangan pribadi. 

2. Program Pembelajaran. 

Program pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa harus 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isi, struktur, maupun kedalamannya. 

3. Sasaran Program 

Pada tingkat usia tertentu dan dalam kondisi tertentu siswa mempunyai 

kemampuan tertentu pula, baik cara berpikir, daya imajinasi, kebutuhan, maupun 

daya tahan siswa dalam belajarnya. 

 

4. Kualitas Teknik 

Dari segi teknik media pembelajaran yang akan digunakan perlu 

diperhatikan apakah sudah memenuhi syarat atau belum. 

5. Keefektifan dan Efisiensi Penggunaan 

Keefektifan yang dimaksud di sini berkenaan dengan hasil pembelajaran 

yang dicapai, sedangkan efisiensi yang dimaksud di sini berkenaan dengan proses 
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pencapaian hasil tersebut (Ahmad Syaiful, Peran Media dalam Proses 

Pembelajaran, http://ahmadsyaiful.wikipedia.com) 

Berikut ini jenis-jenis blog yang dapat diklasifikasikan dari sekian 

banyaknya blog yang ada di internet: 

1. Blog politik: Blog yang berisi informasi tentang politik, aktivis, baik 

profil,kampanye politik, maupun propaganda politik dan semua 

persoalan berbasis blog (seperti kampanye). 

2. Blog pribadi: Blog milik perorangan yang biasanya memuat artikel 

sesuaidengan minat dan hobi si pemilik blog yang berfungsi sebagai 

catatan atau buku harian online seseorang. Dan blog pribadi tersebut 

merupakan jenis blog yang pertama kali muncul. Tujuan Blog Pribadi 

adalah untuk memberikan informasi yang update tentang diri pemilik 

blog. Seputar pengalaman, hal-hal yang berkesan, catatan harian, catatan 

perjalanan pribadi, dan sebagainya 

3. Blog bertopik: Blog yang membahas tentang sesuatu, dan fokus pada 

bahasanatau topik tertentu, misalnya membahasa tentang fotografi, bisnis 

online, pemrograman, dll. 

4. Blog sastra: Blog yang berisi artikel-artikel berbau sastra dan seni, baik 

yangbersifat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Biasanya 

lebih dikenal sebagai litblog (literary blog). 

5. Blog perjalanan atau traveling: Blog yang membahas tentang 

informasipariwisata bagi para penghobi traveling. Biasanya hanya fokus 

http://ahmadsyaiful.wikipedia.com/
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pada bahasan cerita perjalanan yang menceritakan keterangan-

keterangan tentang perjalanan/traveling. 

6. Blog mode: Lebih dikenal dengan "fashion blog". Isinya seputar 

gaya,perkembangan mode, selera fashion, liputan pameran mode, dan 

lain-lain. 

7. Blog riset: Persoalan tentang akademis seperti berita riset terbaru. 

8. Blog hukum: Persoalan tentang hukum atau urusan hukum; disebut 

jugadengan blawgs (Blog Laws). 

9. Blog kebersamaan: Topik lebih spesifik ditulis oleh kelompok tertentu. 

10. Blog petunjuk (directory): Berisi ratusan link halaman website. 

11. Blog pengganggu (spam): Digunakan untuk promosi bisnis affiliate; 

jugadikenal sebagai splogs (Spam Blog). 

 Blog yang dimaksud dalam penelitian ini adalah blog 

yangdikembangkan oleh guru sebagai salah satu media pembelajaran sejarah yang 

dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dan masuk dalam 

kategori jenis blog riset. 

2.1.4.4 Manfaat Blog 

 Blog kini telah menjelma menjadi sarana serbaguna untuk banyak 

keperluanmenampilkan dan menyebarkan informasi. Dengan kemampuan dalam 

menampilkan teks, gambar, dan multimedia, blog kini dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana pendidikan, khususnya oleh para guru. Dengan blog, seorang guru 

dapat dengan mudah menyampaikan berbagai materi pendidikan secara lebih luas 

dan bisa diakses oleh anak didiknya tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Apalagi 
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dengan dunia pendidikan yang sekarang ini mulai bergerak ke arah digital, 

menjadikan blog sebagai instrumen penting dalam mendukung proses pendidikan. 

1. Media Interaktif di Luar Kelas 

 Sebuah blog dapat dijadikan media belajar interaktif, misalnya guru di 

sebuah sekolah dapat membuat blog di mana isi sebuah blog menyangkut mata 

pelajaran masing-masing guru. Kemudian ada siswa yang mengakses blog 

tersebut, siswa mengisi comment di blog, sehingga terjadi komunikasi antara guru 

dengan siswa. 

2. Media untuk Menyimpan File 

 Guru dapat menyusun dan meresume materi pelajaran kemudian 

meletakkannya ke dalam sebuah blog, Hal ini sangat membantu mempercepat 

pengajaran karena siswa tidak perlu mencatat lagi di papan tulis sehingga siswa 

dapat mengakses materi guru dengan mudah, tanpa dibatasi oleh waktu 

dantempat. Penggunaan blog sebagai media pembelajaran sangat usabilitas 

(mudah digunakan) dan maintanabel (mudah dikelola dan dirawat). 

3. Media Curhat bagi Siswa 

 Blog memiliki fasilitas yang memungkinkan pengunjung sebuah blog 

meninggalkan komentar. Oleh sebab itu, blog dapat menjadi media untuk 

mengungkapkan usul, komentar, dan curhat siswa tentang sistem pengajaran yang 

ada di sekolah, sehingga pihak sekolah dan guru dapat meningkatkan kinerja 

mereka sesuai yang diharapkan para peserta didik. 

4. Media untuk Menulis 
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 Blog dapat berfungsi sebagai media writing learning. Dengan blog 

gurubelajar dan mengasah kemampuannya dalam membuat sebuah karya ilmiah 

atau karya tulis. Sebelum ikut dalam bidang karya tulis dalam setiap acara resmi 

seperti; lomba karya tulis, atau sertifikasi, alangkah baiknya guru menggunakan 

blog sebagai media writting learning terlebih dahulu. Blog juga merupakan 

saranayang cepat dan mudah sebagai sarana penyebaran hasil-hasil penelitian, 

penataran, penelitian, workshop, dan berbagai macam tulisan lainnya. 

5. Media untuk Mendapatkan Informasi 

 Guru bisa mendapatkan informasi melalui proses pencarian dengan 

search engine akan membuka dan menambah wawasan guru tentang dunianya 

dandunia ilmu pengetahuan. Guru bisa mendapatkan informasi melalui buku, 

koran, majalah tapi kita hanya berperan sebagai pembaca pasif. Dengan blog kita 

bisa langsung memberi komentar dan informasi yang didapatkan semakin luas 

dengan saling memberi link dengan pengguna blog lain. 

6. Sarana Berdiskusi 

 Blog juga menjadi pilihan sebagai sarana berdiskusi antar guru 

dengansiswa, guru dengan guru, dan berbagi pengetahuan dengan pengguna blog 

yang lain, sehingga membuka wawasan berpikir seseorang. 

7. Media Berkreativitas 

 Guru dapat menghias blog sesuai dengan keinginan, misalnya 

dipercantik dengan gambar, foto, slide, video, template, background yang 

semuanya didapatkan secara gratis melalui counter dalam internet 
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(http://koesbio.guru-indonesia.net/artikel_detail-17550.html) diunduh tanggal 25 

Desember  pukul 23.42. 

 Manfaat blog secara internal (bagi blogger) 1) meningkatkan 

kemampuan menulis dan merangsang ide-ide kreatif, 2) sebagai media ekspresif, 

inspiratif, dan motivatif, 3) menambah luas wawasan, dapat merangsang dan 

mengasah otak, 4) dengan blog bisa mengenal banyak orang dan menjalin 

persahabatan secara online, 5) dapat mengekspresikan diri sebebas mungkin 

tentang ide-ide yang ada di dalam pikiran, 6) sebagai media eksistensi diri agar 

lebih di kenal oleh masyarakat bahkan dunia, 7) menambah penghasilan 

sampingan, bahkan bagi mereka yang sukses bisa menjadi penghasilan utama. 

Manfaat blog secara eksternal (bagi pembaca dan orang-orang di sekitarnya) 1) 

menambah pengetahuan, 2) berlatih berdiskusi dan berkomentar tentang artikel-

artikel yang dimuat di dalam blog, 3) menjalin persahabatan antara pembaca dan 

si pemilik blog, 4) mendapatkan arus informasi yang cepat, efektif, dan efisien 

karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan 5) bisa menjadi mediapromosi 

suatu daerah (http://sonityodjava.blogspot.com/2012/01/pengertian-sejarah-serta-

manfaat -blog.html). 

 Banyak sekali manfaat yang bisa dapatkan dari blog. Berikut ini 

beberapa hal tentang manfaat blog, setidaknya manfaat ini yang dirasakan oleh 

penulis. Berikut ini manfaat blog bagi guru. 

1. Tempat Penyimpanan Data Online 

 Dengan memiliki sebuah blog maka dengan otomatis seorang guru 

memiliki tempat menyimpan semua media pembelajarannya. Arsip kegiatan, 

http://sonityodjava.blogspot.com/2012/01/pengertian-sejarah-serta-manfaat%20-blog.html
http://sonityodjava.blogspot.com/2012/01/pengertian-sejarah-serta-manfaat%20-blog.html
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nilai, foto dokumentasi dan bahkan menyimpan portofolio profesional seorang 

guru. 

2. Menjadi Media Pembelajaran Online 

 Karena blog merupakan media online yang dapat diakses oleh siapa saja 

maka bagi seorang guru blog bisa dijadikan media pembelajaran online dengan 

cara menuliskan artikel pembelajarannya, soal online, media peraga, video 

tutorial dan lain-lain yang dapat diakses oleh siswanya, sehingga pembelajaran 

dapat menembus ruang dan waktu. 

3. Membuktikan Profesionalisme Guru 

 Dengan memiliki blog maka seorang guru memiliki nilai lebih dibanding 

dengan guru lain. Pemanfaatan media blog dapat meningkatkan kualitas diri dan 

kompetensi seorang guru. Dengan kekuatan memiliki blog seorang guru dapat 

menuliskan apapun tentang kegiatan di sekolah seperti menceritakan kegiatan 

belajar yang menyenangkan bersama siswa, menceritakan inovasi dalam metode 

mengajar yang memang menarik minat dan bisa jadi contoh bagi guru-guru yang 

lain untuk dipraktikkan di kelas mereka. Lebih banyak lagi pemanfaatan blog 

inisebagai suatu terobosan baru dalam dunia pendidikan dalam rangka 

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Menguasai IT bagi guru merupakan 

salah satu tujuan pendidikan Indonesia agar guru tidak gaptek dengan media 

informasi online. 

4. Menjadi Penulis yang Lebih Baik 

 Hampir mirip dengan point tersebut seorang blogger guru secara tidak 

langsung akan semakin terbiasa menulis. Secara alami pasti akan mencoba 
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menyusun kalimat dan paragraf serta susunan kata-kata sebaik mungkin agar 

artikel kita menarik, dan nyaman dibaca oleh pengunjung blog. Tentu saja hal itu 

akan meningkatkan kemampuan menuangkan isi pikiran dan isi hati dalam bentuk 

tulisan. Bahkan jika artikel atau tulisannya berkualitas pada akhirnya dapat 

menghasilkan karya berupa buku (http://www.bjgp-rizal.com/2013/05/10-

manfaat-blog-bagi-guru.html) Diunduh tanggal 26 Desember 2016 pukul 21.41. 

Keuntungan dari penggunaan Weblog antara lain sebagai berikut. 

1. Melalui weblog, kita dapat memperluas hubungan teman / kenalan 

hingga dapat membentuk suatu komunitas yang besar. 

2. Weblog melebihi surat elektronik (email), karena satu posting blog yang 

andabahas, dapat dibaca oleh pengunjung blog yang tak terbatas. Beda 

dengan email yang hanya bisa dibaca oleh orang yang kita kirimkan. 

Selain itu, pengunjung blog juga dengan cepat dapat memberikan respon 

terhadap posting blog melalui komentar yang dapat langsung dituliskan 

di blog tersebut. 

3. Dengan adanya weblog memudahkan siswa untuk meng-update atau 

men-download materi-materi pembelajaran yang ada dalam blog guru 

yangbersangkutan dengan mata pelajaran yang mereka butuhkan. 

4. Dengan weblog kita bisa meningkatkan kreativitas atau menambah daya 

kreasi kita dalam berkarya, seperti menulis file-file tentang pembelajaran 

khususnya bagi kita para guru (Muhammad Adri, Guru Go Blog 1-4, 

dipublikasikan di situs elearning http://ilmukomputer.com di akses 

tanggal 25-12-2016 
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2.1.4.5 Tumblr 

 
Gambar 2.1 : Contoh tampilan tumblr 

a. Pengertian tumblr 

 Tumblr merupakan sebuah platfrom micro blogging yang cukup populer 

di kalangan anak muda. Ada sekitar 300 juta orang yang mengunjungi situs 

Tumblr setiap bulannya Tujuan Tumblr pada awalnya adalah sebagai “penengah” 

antara Twitter dan WordPress. Pengguna dapat menuliskan status atau kutipan 

lebih dari 140 karakter, tidak seperti Twitter yang membatasi pengguna hanya 

dengan 140 karakter. Pun demikian, pengguna tidak perlu membuat tulisan yang 

terlalu panjang seperti halnya tulisan-tulisan yang umumnya terdapat di 

WordPress. Selain tulisan, pengguna tentunya juga dapat memposting gambar 

serta video. 

b. Cara membuat tumblr 

 Sebelum bisa mulai menggunakan Tumblr, Anda tentu saja harus 

memiliki akun Tumblr terlebih dahulu. Buat sebuah akun Tumblr dengan 

mengunjungi situs Tumblr.com. Masukkan alamat email, password serta username 

Tumblr. Kemudian tekan tombil Sign up and start posting. Masukkan umur Anda 

pada field pertanyaan usia yang disediakan dan beri tanda centang pada user 

agreement. Kemudian klik tombol Next. Perlu dicatat, username Tumblr 

https://www.tumblr.com/
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digunakan sebagai subdomain. Jadi, jika Anda memasukkan username “aku”, 

maka alamat Tumblr Anda ada berada di aku.tumblr.com 

 Sign up 

 
Catatan            :Untuk mengisi dari sign up terlebih dahulu kita 

mempunyai akun email (yahoo,gmail,rocketmail dll). 

 

 Selanjutnya memasukan umur anda 

 

 

 

 

 

 

 

 Masukan Chapta 

 
Catatan            :Iisilah capta di atas sesuai gambar capta di atasnya 

 Muncul tampilan welcome tumblr 

http://2.bp.blogspot.com/-uS11ilos45g/VI2rXfpy8zI/AAAAAAAAACk/fVO9ULMqjEo/s1600/1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-TqlKcqamAYs/VI2rpHC2z8I/AAAAAAAAAC0/zITYXXjvnx4/s1600/3.jpg
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Catatan            :Setelah muncul selamat dating (welcome) pada tumblr 

apabila anda ingin memfolow isi yang sesuai inginkan.. bila anda 

mengabaikan klik curcor pada pilihan skip 

 

 Proses pembuata Tumblr selesai 

 

 

c. Mengenal Antarmuka Tumblr 

 

 
Keterangan: 

 Avatar. Avatar adalah foto identitas Anda di Tumblr. Anda dapat 

mengganti avatar default dengan foto Anda 

 Menu posting. Melalui menu ini Anda dapat memposting artikel, 

foto, kutipan, percakapan, audio serta video 

 Menu Setting, bantuan, inbox serta logout 

 Jumlah akun yang Anda follow serta yang memfollow And 

d. Mengganti Avatar, Theme dan Judul Blog 

http://4.bp.blogspot.com/-5AZat4KHCGc/VI2r1_1ocUI/AAAAAAAAAC8/FatdtE8xRus/s1600/4.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-qzFO8vD6k2w/VI2r9o5QS5I/AAAAAAAAADE/EsXwcXC9CC8/s1600/5.jpg
https://www.blogger.com/null
http://1.bp.blogspot.com/-5Gb4JWDP0WA/VI2sONETu1I/AAAAAAAAADM/Y6f3AkwybrA/s1600/dsvd.png
https://www.blogger.com/null
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 Seperti telah disebutkan diatas, Anda dapat mengganti avatar default 

dengan gambar/foto sesuai yang Anda kehendaki. Anda juga dapat mengganti 

judul blog sesuai keinginan Anda. Klik icon gerigi yang berada di kelompok 

gambar nomor 3 diatas. Anda akan diarahkan ke halaman Setting. Klik menu 

Untitled (paling bawah) dan Anda akan mendapati halaman seperti dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengganti avatar klik link change avatar (atas) dan pilih gambar 

yang ingin Anda jadikan avatar. Anda dapat menggunakan gambar yang sudah 

ada atau mengambil langsung melalui webcam. Jika sudah klik tombol Save yang 

berwarna biru. Berikutnya adalah mengganti judul blog serta deskripsinya. Di 

bagian theme, klik link Customize. Anda akan mendapatkan halaman seperti 

dibawah ini 

 

Berikan judul dan deskripsi blog sesuai keinginan Anda. Jika sudah klik 

tombol save yang berwarna hijau dibagian atas. Untuk mengganti theme blog klik 

tombol Themes di pojok kiri atas. Terdapat beberapa kategori theme yang dapat 

http://4.bp.blogspot.com/-Qi6wv76D5Bk/VI2s--tcQlI/AAAAAAAAADk/uALvNxpKoo0/s1600/3.png
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Anda gunakan. Pilih theme sesuai dengan selera Anda. Jika sudah menemukan 

theme yang Anda cari, klik tombol Use yang berwarna biru. Selanjutnya kembali 

klik tombol Save. Untuk kembali ke halaman Dashboard klik menu Close 

e. Posting 

Sekarang Anda sudah bisa melakukan posting. Anda dapat memposting 

apa saja baik itu kata-kata, foto, audio sampai video sekalipun. Pilih jenis 

postingan melalui kelompok menu posting seperti ditunjukkan pada gambar poin 

satu diatas. Sebagai contoh untuk memposting foto, klik icon kamera. Pilih foto 

yang akan Anda upload. Dalam sebuah postingan foto, Anda dapat mengupload 

sampai 10 foto. Foto-foto tersebut nantinya akan ditampilkan dalam bentuk galeri. 

Anda juga dapat memberika caption pada foto-foto yang Anda upload.  

Sebelum mempublish foto yang ingin Anda posting, Anda juga dapat 

melihat preview dari foto-foto tersebut. Caranya klik icon anak panah disamping 

tombol Publish yang berwarna biru, pilih Preview on blog. Jika sudah klik tombol 

Publish yang berwarna biru.  

 

 

 

 

 

(http://mykelompok2kom.blogspot.co.id/p/makalahpengantar-komputer-

tentangtumblr.html (diakses pada tanggal 26 desember 2016 pukul 24.30 WIB ) 

 

https://www.blogger.com/null
http://mykelompok2kom.blogspot.co.id/p/makalahpengantar-komputer-tentangtumblr.html
http://mykelompok2kom.blogspot.co.id/p/makalahpengantar-komputer-tentangtumblr.html
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Pengertian Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 KERANGKA TEORITIS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Belajar 

Hakikat IPS di SD 

Website  Media Pembelajaran 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Pengertian Pembelajaran 

Hasil Belajar 

Pengertian IPS di SD 

Tujuan IPS di SD 

Ruang Lingkup IPS di SD Pengertian Media Pembelajaran Fungsi Media Pembelajaran Manfaat Media Pembelajaran Kriteria Media Pembelajaran Jenis-jenis media pembelajaran Pengertian Website Konsep Pembelajaran Berbasis Website Blog Manfaat Blog 

Teori Belajar 
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2.3 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang 

menggembangkan media pembelajaran interaktif berbasis website Beberapa 

penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang akan peneliti 

lakukan, pertama penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Win Afgani dalam 

Jurnal Pendidikan Matematika – Juli-Desember 2008, Volume 2 No 2 dengan 

judul Pengembangan Media Pembelajaran Materi Program Linier Untuk Siswa 

Sekolah Menengah Atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa tertarik dan 

termotivasi dengan adanya pembelajaran dengan menggunakan website ini 

KERANGKA 

TEORITIS 
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Penelitian yang kedua  yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kori Cahyono 

dalam Jurnal Bina Praja - Desember 2013, Volume 5 No 4 dengan judul 

Penggunaan Media Interaktif Berbasis Web Untuk Meningkatkan Motivasi dan 

Hasil Belajar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai rata 

rata evaluasi pada siswa sehingga membuat pengurangan jumlah siswa pada 

kategori tingkat pemahaman rendah. 

Penelitian yang ketiga  yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Shiddiq Permana, Dhami Johar, dan Bunyamin (2014) dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Berbasis Multimedia” vol.11 no.1 diperoleh hasil bahwa aplikasi ini simple, 

menarik, dan isinya berguna dan bermanfaat. 

Penelitian yang keempat adalah peneletian yang dilakukan oleh Sharen 

Aghaei dalam jurnal International Journal of Web & Semantic Technology Vol.3 

No.1 tahun 2012 judul “Evolution of the world wide web from web 1.0 to web 

4.0” menyatakan bahwa web sebagai ruang informasi telah banyak kemajuan 

sejak tahun 1989 dan bergerak menuju menggunakan teknik kecerdasan buatan 

untuk menjadi sebagai web besarinteraksi yang sangat cerdas di masa depan 

dekat. 

Penelitian yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Mariana 

Kristianti dalam Jurnal Majalah Ilmiah Informatika- Mei 2011 , Volume 2 No 2 

dengan judul Blog sebagai alternative media pembelajaran.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa didalam blog para pengajar maupun pihak yang 
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berkecimbung dalam pendidikan bahkan siswa bisa memposting materi-materi 

yang dianggap berguna bagi para pencari informasi pendidikan 

Penelitian yang keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Chintia 

Ramandica, Surjani Wonorahardjo , dan Munziel Arief dalam Jurnal Pendidikan – 

Oktober 2016, Volume 1 No 10 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Berbasis 

Web Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Jurusan Kimia Pada Materi Kimia Inti 

Dengan Kemampuan Self Regulated Learning Berbeda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada kelas blog media pembelajaran lebih memberikan 

kontribusi pada proses pembelajaran.  

Penelitian yang ketujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh Syarifudiin 

dalam Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik – April 2015, Volume 19 

No 1 dengan judul Motif Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada 

Anak Sekolah Dasar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden mengaku 

banyak informasi yang didapatkan dalam pemanfaatan TIK. 

Penelitian yang kedelapan adalah penelitian yang dilakukan oleh Farid 

Ahmadi dan Wang Weijun dalam jurnal Information and Knowledge Management 

tahun 2014 , volume 4 no.6 . Hasil penelitian menunjukkan pengggunaan 

multimedia jaritmatika dapat meningkatkan hasil belajar siswa ditunjukkan 

dengan peninggkatan yang signifikan dengan data pretest dan posttest.  

Penelitian yang kesembilan adalah penelitian yang dilakukan oleh Della 

Witdiya Setyowati, M.J. Dewiyani Sunarto, dan Julianto Lemantara dalam jurnal 

Sistem Informasi tahun 2014 vol.3 no.2. Hasil penelitian menunjukkan 

Perancangan dan pembangunan aplikasi media pembelajaran komputer berbasis 
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web terbukti sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam penyajian materi 

dan pelaporan nilai. 

Penelitian yang kesepuluh adalah penelitian yang dilakukan oleh Farid 

Ahmadi dalam Doctoral Dissertation School Of Information Management Central 

China Normal University May, 2015 dengan judul “Developing Navigation 

System of Hypermedia Learning environtment: Its Effect on Learning 

Disorientation and UserPerformance in College Students” menjelaskan bahwa 

perancangan navigasi harus disesuaikan dengan kemampuan pengguna agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam belajar. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka media pembelajaran berbasis 

internet dapat digunakan dalam pembelajaran tidak langsung  atau tanpa adanya 

tatap muka antara guru dan peserta didik di manapun dan kapanpun tanpa harus 

menunggu waktu belajar di sekolah yang dapat dipergunakan oleh peserta didik 

untuk memperdalam pengetahuan tentang Ilmu Pengetahuan Sosial. Cara yang 

digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan menyusun 

media pembelajaran berbasis web melalui jaringan internet sebagai upaya 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran.  

2.4 KERANGKA BERFIKIR 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pebelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar siswa mata pelajaran IPS kelas 

IV SD Tunas Harum Bangsa Semarangrendah. Hal ini ditandai dengan rata-rata 

nilai IPS masih di bawah Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan mata 
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pelajaran lainnya meskipun guru menggunkan metode pembelajaran yang aktif 

melalui diskusi, ceramah maupun tanya jawab. Disamping itu, media 

pembelajaran yang dipakai guru berbentuk buku teks pelajaran. Namun metode-

metode tersebut belum mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara maksimal. 

Siswa cenderung bosan dan belum memahami materi IPS yang luas, serta belum 

terciptanya lingkungan belajar yang kondusif karena masih ada beberapa siswa 

yang tidak memperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa lebih 

senang mengobrol diluar materi pembelajaran saat guru sedang menjelaskan 

maupun ketika diskusi kelompok. Masih ada siswa yang tidak ikut berperan serta 

dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Selain itu beberapa siswa tidak belajar 

terlebih dahulu di rumah. 

Sebanyak 26 siswa dari 28 siswa (92,76%) hanya memiliki satu buku 

pegangan IPS. Hanya dua siswa yang mempunyai buku lebih dari satu. Siswa 

tersebut memiliki 2 buku pegangan atau referensi. Media pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh semua siswa adalah media visual atau cetak. Media cetak 

memiliki kelebihan yaitu menjadi bahan ajar mandiri serta dapat digunakan oleh 

setiap siswa. Guru dapat menggunakan media pembelajaran berbentuk media 

visual yang inovatif dan variatif. 

Website merupakan media dengan karakteristik mandiri, utuh, sistematis, 

mempunyai tujuan dan komunikatif. website memiliki kelayakan kegrafikan 

dilihat dari ukurannya yang kecil sehingga memudahkan untuk belajar di 

manapun dan kapanpun. Website on tumblr memiliki kelayakan materi dan 

tampilan penyajian yang ringkas sehingga akan memudahkan siswa dalam 
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memahami materi pelajaran IPS. selain itu website dapat dijadikan dan digunakan 

sebagai media pembelajaran  secara mandiri maupun klasikal untuk mendukung 

siswa sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

Dengan adanya website yang disajikan menggunakan gambar, warna, 

video, audio akan memberikan tampilan yang menarik. Siswa dapat belajar lebih 

praktis kapan saja baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Penggunaan blog 

Tumblr dalam website akan memudahkan siswa dalam memahami materi 

Sehingga dengan adanya media pembelajaran interaktif berbasis website on 

Tumblr, pembelajaran IPS akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 

maupun dimensi sikap siswa mengenai materi IPS. Pengembangan media 

pembelajaran interaktif berbasis website on Tumblrakan meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris tersebut, dapat dirumuskan 

kerangka berpikir yang digambarkan ke dalam sebuah bagan sebagai berikut 

Kerangka berpikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Kerangka berpikir 
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Gambar 2.3  : fishbon 

Sumber : (Sumber : http://asq.org/learn-about quality/cause analysis 

tools/overview/fishbone.html ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 HIPOTESIS 

Dalam bukunya, Sugiyono (2015: 96) menyatakan jika hipotesis dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

jawaban empirik dengan data. Berdasarkan pengertian di atas, peneliti 

menentukan hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

http://asq.org/learn-about%20quality/cause%20analysis%20tools/overview/fishbone.html
http://asq.org/learn-about%20quality/cause%20analysis%20tools/overview/fishbone.html
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Ha = Terdapat perbedaan hasil belajar IPS materi keragaman suku bangsa dan 

budaya sebelum dan sesu-dah menggunakan media pembelajaran berbasis 

multimedia dengan meng-gunakan website on tumblr. 

Sedangkan variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel bebas (X) : Media pembelajaran berbasis TIK 

b. Variabel terikat (Y): Hasil belajar IPS materi keragaman suku bangsa dan 

budaya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 : Hipotesis penelitian 

Sumber : Penelitian, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Media pembelajaran 

berbasis TIK 

Hasil belajar IPS materi 

keragaman suku bangsa dan 

budaya 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan pembahasan, dapat 

disimpulkan bahwa: 

5.1.1 Pengembangan website on tumblrmelalui beberapa tahap yaitu 

menemukan masalah dan potensi dengan melakukan wawancara kepada 

guru IPS kelas IV SD Tunas HarumBangsa. Berdasarkan masalah tersebut, 

kemudian dilakukan kajian pustaka dari berbagai literatur, pengumpulan 

materi, analisis kurikulum, analisis kebutuhan guru dan siswa. Selanjutnya 

peneliti merancang prototipe dengan penyusunan materi sesuai SK, KD, 

dan indikator, membuat desain website on tumblr, menyusun soal evaluasi 

diakhiri dengan penyusunan  website on tumblr secara keseluruhan. Media 

pembelajaran website on tumblr divalidasi kelayakannya untuk 

mendapatkan penilaian dan validasi kelayakan oleh validator materi dan 

media. Media pembelajaran website on tumblrdilakukan uji coba produk. 

Berdasarkan komentar dan saran validator dilakukan perbaikan media 

pembelajaran website on tumblrsesuai saran dari validator materi, media, 

dan atas respon dari siswa. Setelah direvisi, dilakukan uji coba pemakaian 

media pembelajaran website on tumblrterhadap 25 siswa kelas IV SD 

Tunas HarumBangsauntuk meningkatkan hasil belajar IPS materi sistem 

pemrintahan tingkat pusat. 
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5.1.2 Tingkat kelayakan Website On Tumblr diketahui berdasarkan penilaian 

dari validator materi dan validator media pada aspek kelayakan isi, 

kebahasaan, penyajian, dan kegrafikan. 

1) Penilaian kelayakan oleh validator materi diperoleh rata-rata 

persentase sebesar 82% yang termasuk dalam kategori sangat layak. 

2) Penilaian kelayakan oleh validator media diperoleh rata-rata persentase 

sebesar 79 % yang termasuk dalam kategori sangat layak. 

5.1.3 Respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran website on tumblr 

yaitu: 

1) Respon guru pengampu IPS Kelas IV SD Tunas HarumBangsa 

terhadap media pembelajaran website on tumblr memperoleh rata-rata 

persentase 92,8 % dengan kategori sangat layak. 

2) Respon siswa kelas IV SD Tunas Harum Bangsauntuk uji coba produk 

media pembelajaran website on tumblr menunjukkan perolehan rata-

rata persentase sebesar 94,7 % dengan kategori sangat layak. 

3) Respon siswa kelas IV SD Tunas HarumBangsa untuk uji coba 

pemakaian media pembelajaran website on tumblr menujukkan 

perolehan rata-rata persentase 89,16% dengan kategori sangat layak. 

5.1.4 Media pembelajaran website on tumblr dapat meningkatkan hasil belajar 

IPS materi Keragaman suku bangsa dan budayatingkat pusat kelas IV SD 

Tunas HarumBangsa sebesar 38% dengan kategori sedang. Hasil uji t 

(Paired Sample Test) output paired sample test dengan SPSS versi 16, 

diperoleh nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,000. Nilai Sig (2-tailed) sebesar 
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0,000 < 0,05, maka disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

artinya terdapat perbedaan secara signifikan antara hasil belajar IPS materi 

Keragaman suku bangsa dan budayatingkat pusat sebelum menggunakan 

media pembelajaran website on tumblr dan sesudah menggunakan media 

pembelajaran website on tumblr. Dari hasil tersebut maka diketahui bahwa 

media pembelajaran website on tumblrmateri Keragaman suku bangsa dan 

budayatingkat pusat, layak dan efektif dapat meningkatkan hasil belajar 

IPS Kelas IV SD Tunas HarumBangsa. 

 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan penelitian pengembangan yang telah dilakukan, media 

pembelajaran website on tumblr tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 

beberapa saran pemanfaatan dan pengembangan produk lebih lanjut yang 

dibutuhkan adalah sebagai berikut. 

1) Pihak sekolah memfasilitasi para pendidik untuk mengikuti pelatihan 

pengembangan media pembelajaran guna memperluas wawasannya. 

2) Guru sebaiknya mengembangkan media pembelajaran IPS yang bervariasi 

agar hasil belajar dan pemahaman siswa dapat meningkat. 

3) Sebaiknya dilakukan penelitian pengembangan serupa dengan materi yang 

berbeda dengan lebih baik lagi untuk menambah khasanah dunia pendidikan 

Indonesia. 
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