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Makna prestasi belajar siswa dalam penelitian ini adalah hasil yang 

diperoleh siswa sesudah pembelajaran sejarah melalui penggunaan media gambar. 

Sebelum dilakukan penelitian, siswa SMA I Wanadadi memiliki prestasi belajar 

yang rendah. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya minat siswa 

dalam belajar sejarah masih rendah, metode guru di dalam mengajar hanya 

bersifat monoton yaitu siswa diinstruksikan mencatat dan menghafal sehingga 

membuat siswa merasa bosan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan 

permasalahan pokok: apakah pembelajaran dengan menggunakan media gambar  

pokok bahasan Zaman Kerajaan Hindu-Budha di Indonesia dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa di SMAN I Wanadadi tahun ajaran 2008/2009? Tujuan  

penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas media gambar  pada pokok 

bahasan Zaman Kerajaan Hindu-Budha di Indonesia dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa SMAN I Wanadadi 2008-2009. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (Classroom Action Research). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI 

IPA I SMA Negeri I Wanadadi Banjarnegara. Variabel penelitian meliputi: (1) 

Penggunaan media gambar dalam pembelajaran sejarah, (2) Prestasi belajar. 

Setelah dilakukan tindakan dan proses pembelajaran, diperoleh hasil 

penelitian sebagai berikut: hasil belajar yang diperoleh siswa pada siklus I 

menunjukan adanya peningkatan dibandingkan sebelum diberi pembelajaran 

dengan media gambar. Sebelum diberi pembelajaran hasil belajar siswa 

menunjukkan dari 42 orang siswa kelas XI IPA I, 30 orang (72%) siswa 

mendapatkan nilai di bawah 6, dan hanya 12 orang (28%) yang mendapat nilai di 



atas 6. Sesudah pembelajaran dilakukan, hasilnya menjadi 15 (35%) orang siswa 

mendapatkan nilai di bawah 6, dan 27 (64%) siswa mendapatkan nilai di atas 6. 

Secara keseluruhan rata-rata kelas menjadi 6.50, hasil tersebut masih kurang 

memuaskan. Pada siklus II, hasil belajar siswa sesudah diberi pembelajaran 

dengan menggunakan media gambar menunjukan peningkatan. Sebelum diberi 

pembelajaran, hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan dari 42 orang siswa 

kelas XI IPA I, 15 orang (35%) siswa mendapatkan nilai di bawah 6, dan 27   

(64%) orang mendapatkan nilai di atas 6. Secara keseluruhan rata-rata kelas 

menjadi 6.50. Sesudah siklus II dilakukan maka diperoleh hasil: 5 orang (11%) 

siswa mendapatkan nilai di bawah 6, dan 37 orang (64%) siswa mendapatkan 

nilai di atas 6. Secara keseluruhan rata-rata kelas menjadi 7.50.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan sebagai 

berikut: (1) guru dalam setiap pembelajaran sejarah perlu mempersiapkan media 

yang digunakan untuk menjadikan pembelajaran sejarah lebih mudah dipahami 

dan disenangi, (2) guru perlu mengupayakan variasi kegiatan agar tidak terkesan 

monoton, salah satunya dengan menggunakan media gambar. Dalam hal ini dapat 

pula digabungkan dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif. 
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