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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Ø Hidup adalah anugrah dari yang Maha Kuasa, nikmati hidup dengan 

membahagiakan diri sendiri dan orang lain. 

Ø Hidup adalah perjuangan untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, 

sesulit apa pun perjuangan itu harus dijalani karena ku yakin pasti ada 

pertolongan dari-Nya. 

Ø Tidak ada yang ditak mungkin di dunia ini bila kita menjalaninya dengan 

penuh keyakinan. 
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SARI 
 

 
Purwaningsih. 2011. Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran PKn Di Kelas VIII 
G SMP Negeri 22 Semarang. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 73 h. 
 
Kata Kunci: Pemanfaatan, Media, Pembelajaran PKn 

Proses pembelajaran dalam pendidikan memegang peranan penting untuk 
menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga penerapan konsep. 
Keberhasilan proses pembelajaran dalam dunia pendidikan dapat tercermin dari 
peningkatan mutu ataupun kualitas kelulusan yang dihasilkannya. Kurikulum 
pendidikan pada jenjang pendidikan SMP lebih meningkatkan pada kemampuan 
peserta didik untuk menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan lingkungan yaitu dalam bentuk 
penguasaan tersebut akan memudahkan peserta didik dalam mengembangkan 
berbagai kemempuannya secara bertahap seperti berpikir teratur dan kritis, 
memecahkan masalah sederhana serta sanggup bersikap mandiri dari 
kebersamaan. Oleh karena itu diperlukan media pendukung dalam pembelajaran. 
Media pendidikan juga dapat menjadi media pengantar pesan/informasi mengenai 
materi yang disampaikan oleh guru agar tidak terjadi salah pemahaman sehingga 
tujuan pembelajaran dapat tercapai dan peserta didik dapat menangkap maksud 
dan isi dari materi yang diberikan. 

Permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut: (1) bagaimana 
pemanfaatan media dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  di kelas 
VIII G SMP Negeri 22 Semarang?, (2) hambatan-hambatan apa saja yang 
dihadapi dalam pengembangan media dalam pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan  di kelas VIII G SMP Negeri 22 Semarang? 

Ditinjau dari permasalahan ini, yaitu tentang pemanfaatan media dalam 
pembelajaran PKn di kelas VII G SMP Negeri 22 Semarang, maka penelitian ini 
menggunakan pendekatan analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan 
untuk memperoleh gambaran atau situasi dan kejadian-kejadian secara kongkret 
tentang keadaan objek atau masalah. Dengan pendekatan ini peneliti dapat 
mendiskripsikan lebih teliti tentang pemanfaatan media dalam pembelajaran PKn 
di kelas VIII G SMP Negeri 22 Semarang dengan mendiskripkan tentang 
pelaksanaan pemanfaatan media dalam pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan yang meliputi; latarbelakang pemanfaatan media, bentuk/ jenis 
media yang digunakan, dan dampak bagi peserta didik setelah pemanfaatan 
media,  kemudian mediskripsikan tentang faktor-faktor yang menghambat dalam 
pemanfaatan media, yaitu kemampuan dan kedasaran guru dalam memanfaatkan, 
mengelola dan mengembangkan media. 

Pemanfaatan media dalam pembelajaran PKn di kelas VIII G hanya 
dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun pelajaran dan itu pun guru PKn 
kelas VIII G SMP Negeri 22 Semarang tidak pernah memanfaatkan media dalam 
pembelajaran PKn pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya guru 
memanfaatkan media berupa bagan pada semester pertama untuk menjelaskan 
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tentang tahapan proses pembuatan Undang-Undang dan untuk kedua kalinya yaitu 
pada semester kedua guru memanfaatkan media foto. Foto yang digunakan adalah 
foto para tokoh pemerintahan. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa media sebenarnya jarang 
digunakan oleh guru PKn kelas VIII G SMP Negeri 22 Semarang. Selama dua 
semester hanya digunakan sebanyak dua kali karena mengingat alokasi waktu 
yang tidak memadai apa lagi tidak didukung oleh kesadaran dan kemampuan guru 
yang tidak mempunyai keterampilan dalam memanfaatkan maupun memngelola 
media dengan baik. 

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah: 1) guru harus lebih 
meningkatkan kesadaran akan pentingnya media dalam pembelajaran dan 
memikirkan tentang pengadaan media-media sebagai penunjang dalam 
pembelajaran, 2) sebaiknya guru memanfaatkan media pembelajaran yang 
bervariasi yang dapat menunjang atau membantu proses pembelajaran asalkan 
melalui perencanaan yang matang, 3) sebaiknya guru harus menguasai 
penggunaan media sebelum menggunakannya yaitu dengan mengenali 
karakteristik media yang akan digunakan, selain itu guru harus mengetahui 
kelemahan dan kelebihan dari media tersebut, 4) sekolah sebaiknya memberikan 
pelatihan komputer, internet, dan pemahaman penggunaan teknologi pembelajaran 
bagi guru-guru untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan daya saing pengajar. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

    

1.1  Latar Belakang  

Pembelajaran PKn adalah pembelajaran yang dirancang untuk 

membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui 

pengalaman belajar praktik empirik. Pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat 

menjadi pendorong pencapaian pemahaman serta pengetahuan serta peserta 

didik mampu memahami konsep dan praktik yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan lebih jelas tanpa mengalami salah tafsir atau 

salah pemahaman mengenai apa yang disampaikan oleh guru.  

Proses pembelajaran dalam pendidikan memegang peranan penting 

untuk menambah ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan juga penerapan konsep. 

Keberhasilan proses pembelajaran dalam dunia pendidikan dapat tercermin 

dari peningkatan mutu ataupun kualitas kelulusan yang dihasilkannya. 

Kurikulum pendidikan pada jenjang pendidikan SMP lebih meningkatkan 

pada kemampuan peserta didik untuk menguasai dasar-dasar ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan 

dan lingkungan yaitu dalam bentuk penguasaan tersebut akan memudahkan 

peserta didik yang mengembangkan berbagai kemempuannya secara bertahap 

seperti berpikir teratur dan kritis, memecahkan masalah sederhana serta 
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sanggup bersikap mandiri dari kebersamaan. Hal ini diperkuat dengan UU 

No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam 

upaya mewujudkan tujuan nasional untuk itu perlu adanya peran aktif seluruh 

komponen pendidikan terutama peserta didik yang berfungsi sebagai input 

sekaligus calon output dan juga guru sebagai fasilitator yang diharapkan 

mampu memanfaatkan potensi peserta didik untuk dapat digunakan dalam 

belajar karena peran guru sebagai fasilisator tersebut maka guru dituntut untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan yang dapat menarik 

minat peserta didik dalam belajar. Oleh sebab itu pemanfaatan media 

sangatlah penting dalam pembelajaran untuk menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik mampu memberikan 

respon atau partisipasi mereka dalam proses pembelajaran tersebut. Namun 

sayangnya kegiatan belajar semakin hari menjadi kegiatan yang membosankan 

dan menjemukan. Hal ini berdampak di sekolah, yang berpengaruh pada 

peserta didik yang malas, bosan, mengantuk, dan tidak termotivasi, sementara 

guru tidak jarang mengabaikan pengajarannya, yaitu memeberikan materi 

yang sama dari tahun ke tahun, banyak materi hafalan gaya mengajar tidak 

berubah dan standar (ceramah dan tanya jawab), formal dan kaku. 

Lemahnya proses pembelajaran yang dikembangkan guru merupakan 

salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita. Kurangnya 

perencanaan yang matang dalam suatu proses pembelajaran mengakibatkan 
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proses pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh 

sebab itu guru harus mampu memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dan 

memperhatikan taraf perkembangan intelektual dan perkembangan psikologi 

belajar peserta didik. Disamping itu peserta didik juga harus diberikan 

dorongan untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Proses pembelajaran 

yang selama ini terjadi hanya menekankan kepada kemampuan peserta didik 

untuk menghafal informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang 

dihafalkan itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Akibatnya peserta didik hanya sebatas pintar secara teoritis, tetapi mereka 

miskin aplikasi. 

Oleh karena itu perkembangan ilmu dan teknologi semakin mendorong 

upaya-upaya  pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam 

proses belajar. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut 

para guru dapat menggunakan berbagai media sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan pembelajaran. Mereka dituntut untuk dapat menggunakan alat-alat yang 

dapat disediakan oleh sekolah yang tentunya alat-alat tersebut sesuai dengan 

tuntutan dan perkembangan zaman. Alat-alat tersebut merupakan sarana atau 

media dalam pembelajaran. Dalam proses belajar-mengajar tentu dibutuhkan 

media pendukung sebagai sarana komunikasi antara guru dan peserta didik 

karena proses pembelajaran merupakan proses komunikasi yang 

membutuhkan  interaksi. Dalam suatu proses komunikasi tersebut melibatkan 

tiga komponen pokok, yaitu komponen pengirim (guru), komponen  penerima 

pesan (peserta didik), dan komponen pesan itu sendiri yang biasanya berupa 
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materi pelajaran. Ketiga komponen tersebut diperlukan dalam interaksi antara 

guru dan peserta didik untuk saling bertukar pesan/informasi, ide, pengalaman 

dan sebagainya. Dalam  interaksi ini tentunya dibutuhkan media sebagai 

sarana komunikasi selain itu juga dapat mempermudah dan mengefektifkan 

proses pembelajaran dan juga bisa membuat proses pembelajaran lebih 

menarik. Media pendidikan juga dapat menjadi media pengantar 

pesan/informasi mengenai materi yang disampaikan oleh guru agar tidak 

terjadi salah pemahaman sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan 

peserta didik dapat menangkap maksud/isi dari materi yang diberikan. 

Media pendidikan atau media pembelajaran diharapkan mampu 

memberikan kemudahan bagi guru dalam proses pembelajaran untuk 

mentransformasikan materi yang diajarkan. Media pembelajaran atau 

pendidikan memiliki beberapa karakterisik di antaranya; media grafis, audio, 

dan proyeksi diam. Media yang sering dipakai adalah media gambar yang 

merupakan media yang paling umum dipakai karena sifatnya konkret dan 

lebih realistis menunjukkan pokok masalah sehingga peserta didik mampu 

memahami materi yang diberikan oleh guru. Masalahnya pembelajaran saat 

ini masih sangat kurang memperhatikan materi pembelajaran yang diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, terutama materi dalam mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang difokuskan pada pembentukan 

warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, 

dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas 

2006: 2). Oleh sebab itu perlu adanya penggunaan media gambar ini sebagai  
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media pengantar pesan/informasi mengenai materi yang disampaikan oleh 

guru agar tidak terjadi salah pemahaman sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dan peserta didik dapat menangkap maksud/isi dari materi yang 

diberikan oleh guru. Agar pembelajaran mencapai tujuan yang diinginkan 

maka pembelajaran harus menarik dan mudah dipahami, oleh sebab itu 

diperlukan media pembelajaran sebagai sarana pengantar informasi. Dalam hal 

ini guru memilih pemanfaatan media berupa bagan dan foto karena 

pengunaannya yang mudah dan tidak menyita banyak waktu dalam 

persiapannya. Guru merupakan pemberi informasi sedangkan peserta didik 

adalah penerima informasi itu. agar tidak terjadi kesalahpahaman penerimaan 

informasi maka perlu adanya media pengantar. Namun kenyataan yang terjadi 

di lapangan pembelajaran PKn yang berlangsung saat ini masih saja 

menggunakan metode lama yaitu ceramah dan tanya jawab jadi pembelajaran 

terkesan monoton. 

Menurut pengamatan sementara, hal yang sama juga terjadi di SMP 

Negeri 22 Semarang. Dari hasil observasi sementara di lapangan menunjukkan 

bahwa pembelajaran PKn masih cenderung dilaksanakan dengan metode 

ceramah dan penggunaan media masih sangat minim. Hal tersebut juga 

dibenarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Semarang. Oleh karena itu 

membuat peserta didik merasa bosan dengan pembelajaran yang ada. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran di SMP 22 Negeri 22 Semarang khususnya guru 

mata pelajaran PKn kelas VIII sudah menggunakan media dalam 

pembelajaran namun disesuaikan dengan kebutuhan. 
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Bertolak dari uraian-uraian yang telah dijelaskan tersebut, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Pemanfaatan Media dalam 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP Negeri 22 

Semarang”. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Dalam penelitian tentunya mempunyai permasalahan yang perlu 

diteliti. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimana pemanfaatan media dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan  di kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang? 

1.2.2 Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan 

media dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  di kelas 

VIII SMP Negeri 22 Semarang? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui pemanfaatan media dalam pembelajaran Pkn 

kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang. 

1.3.2 Untuk mengetahui hal-hal yang menghambat dalam pemanfaatan 

media dalam pembelajaran PKn kelasVIII SMP Negeri 22 Semarang. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yaitu. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 
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 Secara teoritis penelitian ini bagi program studi PKn dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai Pemanfaatan media 

yang diterapkan bagi peserta didik SMP Negeri 22 Semarang.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi SMP Negeri 22 Semarang, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan tentang pemanfaatan media oleh guru PKn 

yang  dapat digunakan dalam upaya peningkatan pembelajaran mata 

pelajaran khususnya PKn . 

 
1.5 Batasan Istilah 

Judul yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 

“Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang”. Untuk menhindari yang tidak 

diharapkan dari maksud penelitian ini peneliti memberi batasan pengertian 

sebagai berikut : 

1.5.1 Media  

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan. Istilah media juga digunakan dalam dunia 

pendidikan sehingga istilahnya menjadi media pendidikan atau 

media pembelajaran. 

Media pendidikan adalah alat/ bahan untuk menyampaikan 

informasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Namun 

demikian, media bukan hanya berupa alat dan bahan saja, akan tetapi 

hal-hal lain yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh 
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pengetahuan. Karena media sebagai sarana komunikasi antara guru 

dan peserta didik. 

 

1.5.2 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan 

pembelajaran (Hamalik 1994: 57).  Tujuan dari pembelajaran ialah 

membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan 

pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah, baik kualitas maupun 

kuantitas. Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, 

ketrampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali 

sikap dan perilaku siswa (Darsono 2000: 26). 

1.5.3 Pendidikan Kewarganegaraan 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan 

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara 

yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, 

terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 

1945 (Depdiknas 2006: 2). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Media Pendidikan 

2.1.1 Hakikat Media Pendidikan 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 

berarti “tengah”, “perantara” atau “pengantar”. Dalam bahasa Arab, 

media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. Istilah media juga digunakan dalam dunia pendidikan 

sehingga istilahnya menjadi media pendidikan atau media pembelajaran.  

Ada beberapa ahli telah mengemukakan konsep atau definisi 

media pendidikan atau media pembelajaran, anlara lain: Gerlach & Ely 

sebagaimana dikutip dari Arsyad (2005:3), mengatakan bahwa “media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat peserta didik mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap”. Dalam pengertian 

ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara 

lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mngajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronik untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal.  
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Batasan lain telah pula dikemukakan oleh para ahli yang 

sebagian di antaranya akan diberikan berikut ini. AECT (Association of 

Education and Communication Technology) sebagaimana dikutip dari 

Arsyad (2005:3), yang memberi batasan tentang media sebagai segala 

bentuk dan saluran yang untuk menyampaikan pesan atau informasi.  

Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education 

Association/NEA) sebagaimana dikutip dari Sadiman dkk (2006:7), 

memiliki pengertian yang berbeda. Media adalah bentuk-bentuk 

komunikasi baik tercetak maupun audio visual serta peralatannya. Media 

hendaknya dapat dilihat, didengar dan dibaca yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian 

peserta didik sedemikaian rupa sehingga proses belajar terjadi.   

Dari beberapa definisi media pendidikan di atas maka peneliti 

menyimpulkan bahwa media pendidikan adalah alat/bahan untuk 

menyampaikan informasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Namun demikian, media bukan hanya berupa alat dan bahan saja, akan 

tetapi hal-hal lain yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh 

pengetahuan karena media sebagai sarana komunikasi antara guru dan 

peserta didik. 

 
2.1.2 Klasifikasi Media Pendidikan 

Ada beberapa pendapat para pakar yang menunjukkan tentang 

klasifikasi media pendidikan di antaranya; Santoso S. Hamijaya dalam 
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Rohani (1997:11), mengklasifikasikan media pendidikan dalam empat hal 

dikaji sebagai berikut.  

2.1.2.1 Media dan teknologi pendidikan yang penggunannya secara 

massal, meliputi: 1) Televisi, dapat melalui: (a) siaran terbuka, 

(b)siaran tertutup, closed circuit (CCTV). (c) stratovision dengan 

atasiun penyiar atau realy dari pesawat terbang yang berkeliling di 

atas daerah operasi siaran. 2) Film dan slide, berupa: (a) film dan 

slide otonomi yaitu dipertunjukkan terpisah dari media mater atau 

instruksional lainnya. Misal: film pendidikan, (b) film dan slide 

berintegrasiyang dipertunjukkan secara integral dengan media lain, 

termasuk buku pelajaran, (c) film suara berukuran 8mm. 3) radio 

dapat melalui: (a) pemancar umum, (b) pemancar khusus 

pendidikan, sekolah atau siaran radio universitas. 

2.1.2.2 Media dan teknologi pendidikan yang metode penggunaanya 

secara individual, meliputi: 1) kelas atau laboratorium elektronik 

berupa: (a)laboratorium bahasa, (b)laboratorium bahasa dengan 

Media Visual, (c)laboratorium mobil, (d)tanpa atau dengan Media 

Visual,  (e)Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam, (f)Laboratorium 

Ilmu Pengetahuan Sosial, (g)Laboratorium Pusat Sumber Belajar. 

2)Alat-alat atoinstruktif, berupa: (a)alat-alat pemeriksa dan 

pendengar individual, (b)buku pelajaran berprogram, (c)mesin 

instruksional. 3)kotak unit istruksional, berupa: Satu unit 
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instruksional yang dilengkapi dengan buku teks film-strip, tape 

recorder, gambar-gambar dan bahan latihan. 

2.1.2.3 Media dan teknologi pendidikan yang penggunaannya secara 

konvensional. Maksudnya setiap guru secara individudal 

memegang peranan penting dalam proses belajar-mengajar yaitu 

berupa semua media yang biasa digunakan guru di kelas, 

laboratorium, atau di luar kelas, baik dalam kelompok kecil 

maupun kelompok besar. 

2.1.2.4 Media dan teknologi pendidikan modern, antara lain berupa; 

a)Ruang kelas otomatis, yaitu ruang kelas yang dapat diubah-ubah 

fungsinya secara otomatis sesuai dengan tujuan instruksional dan 

keperluan peserta didik. Misal: kelas besar menjadi kecil, kelas 

biasa menjadi kelas proyeksi, dan sebagainya yang dapat dilakukan 

oleh guru dengan hanya menekan tombol; b)Sistem proyeksi 

berganda (multi proyection system) sebagai kelengkapan ruang 

otomatis, yang diciptakan untuk memungkinkan proyeksi bahan-

bahan visual melalui berbagai proyektor secara terkoordinasi; 

c)Sistem interkomunikasi. Dibuat dalam rangka instruksional 

secara massal dimana programnya direkam beberapa kelas dalam 

satu sekolah maupun beberapa sekolah. Untuk memelihara 

interaksi dan partipasi peserta didik pada setiap kelas disediakan 

alat interkomunikasi. 
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Klasifikasi menurut Gerlach sebagaimana dikutip dalam Rohani 

(1997:11), dibagi menjadi 5 (lima) kategori umum menurut sifat benda, 

yaitu; a)benda-benda asli dan manusia (real materials and people), 

b)gambar-gambar dan gambar yang disorotkan (visuals and projection), 

c)benda-benda yang didengar (audio materials), d)benda-banda cetakan 

(printed materials), e)benda-benda yang dipamerkan (display materials). 

Lain halnya dengan pendapat Edgar Dale sebagaimana dikutip dari 

Rohani (1997:14), yang mengklasifikasikan media pendidikan berdasarkan 

penglaman belajar peserta didik, yaitu dari yang bersifat konkret sampai 

yang bersifat abstrak. Pengalaman-pengalaman itu meliputi: a)pengalaman 

melalui lambang kata/verbal; b)pengalaman melalui lambang visual (peta, 

diagram); c)pengalaman melalui gambar (foto, album); d)pengalaman 

melalui rekaman, radio, gambar; e)pengalaman melalui gambar hidup; 

f)pengalaman melalui televisi; g)pengalaman melalui pameran (study 

display), h)pengalaman melalui wid wisata (field study); i)pengalaman 

melalui kegiatan demonstrasi.Pengalaman melalui dramatisasi; 

j)pengalaman melalui mode (benda tiruan); k)pengalaman melalui 

pengalaman langsung bertujuan dan melakukan sendiri (self doing). 

Berbeda lagi dengan klasifikasi menurut R. Murry Thomas 

sebagaimana dikutip dari Rohani (1997:14), didasarkan atas 3 (tiga) 

jenjang pengalaman, yaitu: a)pengalaman dari benda asli (reliefe 

experience). Misalnya: kereta api, bola; b)pengalaman dari benda tiruan 

(subtitude of reliefe experience). Misalnya: gambar, film, model, 
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sandiwara; c)pengalaman dari kata-kata (word only). Misalnya: buku, 

majalah, program radio, kaset, piringan hitam. 

Bretz sendiri mengelompokkan media kedalam tujuh kelas, yaitu: 

Kelas I: Media audio-motion-visual. Media yang paling lengkap dalam 

segala kemampuan audio dan visual yaitu meliputi: televisi, sound, film, 

video tape dan film TV recording. Kelas II: Media audio-still-visual. 

Media ini dapat menampilkan suara maupun gambar tanpa gerak. 

Misalnya: sound film-strip, slound slide set, rekaman still TV. Kelas III: 

Media-audio seminition. Yaitu media yang berkemampuan untuk 

menampilkan suatu motion yang berupa tiitk-titik, tidak secara utuh. 

Misalnya: telewriting, dan recorder telewriting. Kelas IV: Media motion-

visual. Yaitu medi kelas I, kecuali suara (audio) yaittu berupa media silent 

film. Kelas V: Media still-visual. Berkemampuan untuk menyampaikan 

informasii secara visual, tetapi tidak dapat menyajikan motion. Yang 

termasuk media ini adalah: halaman cetakan, film-strip, gambar. Kelas VI: 

 Media audio. Yaitu media yang menggunakan sura semata-mata. 

Misalnya: radio, telepon, audio tape recorder. Kelas VII: Media yang 

hanya mampu menampilkan informasi berupa simbol-simbol tertentu saja. 

Ada juga pembagian lain seperti yang dikemukakan oleh Jerol E. 

Kemp sebagaimana dikutip dari Rohani (1997:16), berikut ini: a)media 

cetak, b)media display, c)over head transparencies, d)audio tape 

recording, e)montipicture, f)komputer. 
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Klasifikasi menurut Gerlach dan Ely sebagaimana dikutip dari 

Rohani (1997:16),  mengklasifikasikan jenis media instruksional edukatif 

sebagai berikut: (a) gambar diam, baik dalam buku teks, buletin, papan 

display, slide, film-strip, tu overhead proyektor, b)gambar gerak, baik 

hitam putih, berwarna, baik yang bersuara maupun tidak, representasi 

grafis, c)rekaman suara baik dalam kaset maupun piringan hitam, d) 

televisi, e)benda-benda hidup, simulasi maupun model, f) Intruksional 

berprogram ataupun CAI (Computer Assisten Instruksional). 

 
2.1.3 Dasar Pertimbangan Pemilihan Media 

Beberapa penyebab orang memillih media antara lain adalah: a) 

bermaksud mendemonstrasikannya seperti halnya pada kuliah tentang 

media; b) merasa sudah akrab dengan media tersbut, misalnya seorang 

dosen yang sudah terbiasa menggunakan proyektor transparansi; c) ingin 

memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret; dan d) merasa 

bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya, misal untuk 

menarik minat atau gairah belajar peserta didik. Jadi, dasar pertimbangan 

untuk memilih suatu media sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi 

kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Mc. Connel 

mengatakan bila media itu sesuai pakailah, “If The Medium Fits, Use It!” 

(Sadiman dkk 2006:84).   

Pemerolehan pengetahuan & keterampilan, perubahan sikap dan 

perilaku dapat terjadi karena intraksi antara pengalaman baru dengan 

pengalaman yang pernah dialaminya. Hal inilah yang menjadi alasan 
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utama pemilihan media dari pemerolehan pengetahuan itu terjadi interraksi 

dibuhkan suatu komunikasi. Pengetahuan dapat diibaratkan sebagai suatu 

pesan/informasi, untuk mendapatkan informasi harus ada interaksi antara 

pemberi pesan dengan penerima pesan. Dalam pembelajaran guru adalah 

pemberi pesan sedangkan peserta didik adalah penerima pesan tersebut. 

Namun guru tudak begitu saja memberikan pesan kepada peserts didik, 

guru harus melihat apakah pesan akan dapat diterima dengan baik oleh 

peserta didik. Agar pesan dapat diterima dengan baik maka duperlukan 

media sebagai sarana komunikasi dalam pembelajaran. Misalnya ketika 

seorang guru bercerita tentang keindahan Danau Toba. Peserta didik hanya 

dapat membayangkannya karena mereka belum pernah melihat kindahan 

Danau Toba secara langsung. Namun ketika guru bercerita kemudian 

setelah itu memperlihatkan sebuah foto Danau Toba maka peserta didik 

dapat merealisasikan ilustrasi guru dengan foto tersebut sehingga dapat 

membandingkan antara yang ada dalam bayangan mereka dengan 

kenyataan yang ada dalam foto.  

Oleh karena itu pemilihan media harus mempertimbangkan 

berbagai hal yang sekiranya penggunaan media sesuai dengan tujuan 

pembelajaran tidak hanya sekedar sebagai syarat penggunaan media dalam 

pembelajaran dari pada tidak menggunakan media sama sekali. 

 
2.1.4 Kriteria Pemilihan 

Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media 

merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Untuk itu, 
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ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih media, 

menurut Arsyad (2005:75), yaitu; a) Sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah 

ditetapkan yang secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan 

dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik; b) Tepat untuk 

mendukung isi pelajaran yang sifanya fakta, konsep, prinsip, atau 

generalisasi; c) Praktis, luwes, dan bertahan. Media yang dipilih sebaiknya 

dapat digunakan dimana pun dan kapan pun dengan peralatan yang 

tersedia di sekitarnya, serta mudah dipindahkan dan dibawa ke mana-

mana; d) Guru terampil menggunakannya. Apa pun media itu, guru harus 

mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat 

media amat ditenukan oleh guru yang menggunakannya; e) 

Pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum 

tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau 

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

sedang, kelompok kecil, dan kelompok perorangan; f) Mutu teknis. 

Perkembangann visual baik gambar maupun fotografi harus memenuhi 

persyaratan teknis tertentu. Misalnya, visual pada slide harus jelas dan 

informasi atau pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh 

terganggu oleh elemen lain yang berupa latar belakang. 

 
2.1.5 Pemanfaatan Media  

Media memegang peranan penting dalam proses belajar. Media 

dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Media juga 
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dapat menumbuhkan minat peserta didik dan dapat memberikan hubungan 

antara isi materi pelajaran dan peserta didik harus berinteraksi untuk 

meyakinkan terjadinya proses informasi. Adaspun strategi pemanfaatan 

media yang dilakukan oleh seorang guru adalah: 

2.1.5.1 Persiapan sebelum memggunakan media 

Supaya penggunaan media dapat berjalan dengan baik, kita perlu 

membuat persiapan yang baik pula. Menyiapkan peralatan yang 

yang akan dipakai dalam pemanfaat media yang akan digunakan. 

Dengan demikian pada saat menggunakannya nanti, tidak akan 

diganggu dengan hal-hal yang mengurangi kelancaran penggunaan 

media itu. Jika media itu digunakansecara berkelompok, sebaiknya 

tujuan yang akan dicapai disampaikan terlebih dahulu supaya 

perhatian dan pikiran terarah ke hal yang sama.  

2.1.5.2 Kegiatan selama menggunakan media 

Yang perlu dijaga selama menggunakan media pembelajaran 

adalah suasana ketenangan di dalam kelas. Gangguan-gangguan 

yang dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi harus dihindari. 

Usahakan selama sajian media berjalan, peserta didik diminta 

melakukan sesuatu, misalnya menunjukkan gambar, menjawab 

pertanyaan, atau menjelaskan gambar/ bagan dll. Hal tersebut 

bertujuan agar terjadi interaksi antara guru dan peserta didik 

sehingga peserta didik mampu memberikan umpan balik.  
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2.1.5.3 Kegiatan Tindak lanjut 

Maksud tindak lanjut adalah untuk menjajagi apakah tujuan telah 

tercapai. Selain itu, untuk memantapkan pemahaman terhadap 

materi intruksional yang disampaikan melalui media pembelajaran.  

 
2.2 Pembelajaran 

2.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran terjemahan dari kata “instruction” yang berarti 

self instruction dan external instruction. Pembelajaran yang eksternal 

datangnya dari guru yang disebut “teaching” atau pengajaran. Dalam 

pembelajaran yang bersifat eksternal prinsip-prinsip belajar dengan 

sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip pembelajaran yang berupa 

aturan/ketentuan dasar yang bila dilakukan secara konsisten akan 

efektif atau sebaliknya. Pembelajaran yang berorientasi bagaimana 

perilaku guru yang efektif mendeskripsikan pembelajaran sebagai 

usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan yang kondusif agar menjadi hubungan 

stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku peserta didik 

(behavioristik).  

Pembelajaran Hamalik (2003:57), adalah suatu kombinasi yang 

tersusun, meliputi: unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem 

pengajaran terdiri dari peserta didik, guru & tenaga lainnya, misal 
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tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, dan 

kapur, fotografi, slide film, audio & video tape.  

Tujuan dari pembelajaran menurut Darsono (2000: 26), ialah 

membantu peserta didik agar memperoleh berbagai pengalaman dan 

dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah, baik kualitas 

maupun kuantitas. Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, 

ketrampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali 

sikap dan perilaku siswa.  

Dari uraian di atas peneliti dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan pengelolaan lingkungan yang disesuaikan 

dengan kondisi peserta didik agar mampu belajar optimal sehingga 

menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan serta menekankan 

pada terjadinya perubahan perilaku sebagai hasil dari pembelajaran 

tersebut.  

 
2.2.2 Ciri-ciri Pembelajaran 

Yang menjadi ciri-ciri dalam pembelajaran menurut Hamalik 

(2005:66) yaitu: 1) rencana, ialah penataan ketenagaan, material, 

danprosedur, yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran dalan 

suatu rencana khusus; 2) kesalingtergantungan (interdependence), antara 

unsur-unsur sitem pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan; 3) 

tujuan sistem pembelajaran. Dalam pembelajaran memiliki tujuan 

tertentu yang hendak dicapai oleh guru.  
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2.2.3 Tujuan Pembelajaran  

Yang menjadi kunci dalam rangka menentukan tujuan 

pembelajaran adalah kebutuhan peserta didik, mata pelajaran, dan guru 

itu sendiri. Bersadarkan kebutuhan dan diapresiasi. Berdasarkan mata 

pelajaran yang ada dalam petunjuk kurikulum dapat ditentukan hasil-

hasil pendidikan yang diinginkan. Guru sendiri ialah sumber utama 

tujuan bagi peserta didik dan mereka harus mampu menulis dan memilih 

tujuan-tujuan pendidikan yang bermakna. 

Tujuan (goal) adalah rumusan yang luas mengenai hasil-hasil 

pendidikan yang diinginkan. Di dalamnya terkandung tujuan yang 

menjadi target pembelajaran dan menyediakan pilar untuk menyediakan 

pengalaman-pengalaman belajar. Suatu tujuan pembelajaran sebaiknya 

memenuhi kriteria sebagai berikut; a)Tujuan itu menyediakan situasi 

atau kondisi untuk belajar, misalnya: dalam situasi bermain peran. 

b)Tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dapat diukur 

dan dapat diamati, c)Tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang 

dikehendaki. 

 
2.3 Pendidikan Kewarganegaraan 

2.3.1 Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Pendidikan Nasional, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) berubah menjadi Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn), dan dalam Kurikulum 2004 disebut sebagai 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

mata pelajaran kewarganegaraan (citizenship). Mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi 

warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas 2006: 2). 

Sementaa menurut Arnie Fajar (2005:141), Pendidikan 

kewarganegaraan (citizenship) merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, 

sosio kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa menjadi warga Negara 

Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh 

pancasila dan UUD 1945.  

 
2.3.2 Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  

Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk 

memberikan kompetensi-kompetensi sebagai berikut. Depdiknas 

menegaskan bahwa tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

adalah untuk memberikan kompetensi-kompetensi sebagai berikut: 

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

kewarganegaraan; b)Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung 

jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara; c)Berkembang secara positif dan demokratis 

untuk membentuk diri bedasarkan pada karakter-kerakter masyarakat 

Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; 
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d)Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara 

langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi (Depdiknas 2006: 2). 

 
 

2.3.3 Ruang Lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

SMP/MTS berdasarkan Kurikulum Satuan Pendidikan yang di keluarkan 

oleh Depdiknas tahun 2006 meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

a)Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam 

perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, 

sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. 

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

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

peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan 

peradilan internasional. c)Hak Asasi Manusia, meliputi: hak dan 

kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrument 

nasional dan internasional Hak Asasi Manusia, pemajuan, penghormatan 

dan perlindungan Hak Asasi Manusia. d)Kebutuhan warga negara, 

meliputi : hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, 

kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, 
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menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan 

warganegara. e)Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan 

dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah 

digunakan di Indonesia, hubungan dasar Negara dengan konstitusi. 

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

pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan 

sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat 

madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. 

g)Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dan 

ideolagi Negara, proses perumusan Pancasila sabagai dasar Negara, 

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

sebagai ideologi terbuka. h)Globalisasi, meliputi: globalisasi di 

lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak 

globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan 

mengevaluasi globalisasi. 
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Pendekatan Penelitian 

Untuk mengkaji tentang pemanfaatan media dalam pembelajaran PKn 

kelas VIII di SMP Negeri 22 Semarang peneliti menggunakan metode 

kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Pemahaman secara 

holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaakan berbagai metode 

alamiah (Moleong 2006:6). 

 Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan 

menggunakan pendekatan naturalistik dan menggunakan latar ilmiah untuk 

menafsirkan fenomena yang terjadi. Jenis penelitian yang digunakan peneliti 

adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran atau situasi dan 

kejadian-kejadian secara kongkret tentang keadaan objek atau masalah. 

Dengan pendekatan ini peneliti dapat mendiskripsikan lebih teliti tentang 

pemanfaatan media dalam pembelajaran PKn kelas VIII di SMP Negeri 22 

Semarang. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh dan memperjelas lokasi yang 

menjadi sasaran dalam penelitian. Lokasi penelitian yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah di SMP Negeri 22 Semarang yang terletak di Tegal 

Gunung, Kecamatan Gunungpati Semarang. 

 
3.3 Fokus Penelitian 

Mengingat pentingnya fokus penelitian, maka yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini, adalah: (1) Pelaksanaan pemanfaatan media dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi; latarbelakang 

pemanfaatan media, bentuk media yang digunakan, dan pelaksanaannya, (2) 

Faktor-faktor yang menghambat dalam pemanfaatan media, yaitu kemampuan 

guru dalam memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan media. 

 
3.4 Sumber Data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu; 

3.4.1 Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh dari para informan, yaitu orang-orang yang 

terlibat secara langsung dalam kegiatan, yaitu Kepala Sekolah, Waka 

Kurikulum, Guru mata pelajaran PKn dan peserta didik di SMP 22 

Negeri Semarang. 
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3.4.2 Data Sekunder 

Yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, 

rekaman, gambar atau foto serta bahan-bahan lain yang dapat 

mendukung penelitian. 

 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Wawancara 

Dalam penilitian ini wawancara adalah metode pengumpulan 

yang utama. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menurut  

Moleong (2006:186) adalah wawancara langsung, yaitu berupa 

interview secara mendalam terhadap informan.  Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah pihak-

pihak yang berkompeten, dengan mewawancarai secara langsung 

Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Guru mata pelajaran PKn kelas VIII 

dan peserta didik kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang 

3.5.2 Pengamatan  

Pengamatan menurut Margono (2005:159), diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik tehadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan terhadap 

objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga 
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observasi bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. 

Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada 

saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa 

tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, atau rangkaian foto. 

Teknik ini digunakan untuk mengamati cara pemanfaatan media dalam 

pembelajaran PKn di kelas VIII G SMP Negeri 22 Semarang dengan 

tujuan untuk memperoleh data yang tidak bisa diperoleh melalui 

dokumentasi dan interview. Dalam penelitian ini teknik yang dipakai 

peneliti adalah observasi langsung dengan mengamati cara guru dalam 

pemanfaatan media, media apa yang digunakan oleh guru, bagaimana 

sikap peserta didik saat pembelajaran dengan memanfaatkan media.  

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, 

notulen, rapat, agenda dan sebagainya (Arikonto 2002:206). Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pembelajaran 

PKn dengan pemanfaatan media. 

 
3.6 Keabsahan Data 

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran 

temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Untuk itu peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.  
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Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzin, membedakan empat macam 

trigulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori (Moleong, 2006: 330). 

Peneliti melaksanakan observasi/pengamatan di tempat penelitian 

dan melakukan wawancara. Kemudian peneliti membandingkan hasil 

observasi dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan. Dilanjutkan 

dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara dengan dokumen 

yang berkaiatan dengan penelitian sehingga kemudian dapat ditarik 

kesimpulan dalam penelitian ini. 

 
3.7 Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, digunakan metode 

analisis data deskriptif analitik dan mengkomunikasikannya dengan kata-

kata. Dalam penggunaan metode ini dapat ditempuh melalui langlah-langkah 

sebagai berikut : 

3.7.1 Pengumpulan Data 

Data yang telah diperoleh melalui observasi dikumpulkan untuk 

kemudian dipilih mana yang akan digunakan. 

3.7.2 Reduksi Data 

3.7.3 Data yang dikumpulkan dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan 

data yang mirip. 

3.7.4 Data tersebut diorganisasikan untuk mendapat simpulan sebagai 

bahan penyajian data. 
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3.7.5 Setelah data diorganisasikan, selanjutnya data disajikan dalam uraian 

yang disertai dangan bagan atau tabel penyajian data. 

3.7.6 Penarikan Simpulan 

Setelah disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan  

  

Gambar : Alur metode analisis data 

 

 

Komponen-komponen Analisis Data-data: Model Intraktif 

  (Matthew B. Miles&A. Michael Huberman terjemahan   
Tjetjep Rohendi Rohidi 1992:20) 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Bermula dari SMP Pemerintah Gunungpati yang didirikan oleh 

panitia pendiri SMP Pemerintah daerah Gunungpati, tanggal dibangun 

12 November 1972 di atas tanah milik Bondo Desa yang terletak di 

desa Plalangan Kecamatan Gunungpati Kabupaten Semarang dengan 

luas 1140 m² tercatat sebagai SMP Swasta dengan nama SMP Gunung 

Pati, dengan surat nomor 243/C.2/74 Tanggal 2 Mei 1974 perihal Surat 

Tanda Tercatat sebagai SMP Swasta dengan nama sekolah SMP 

Daerah Gunungpati di bawah asuhan Yayasan Pemerintah Daerah. 

Pada akhirnya diterima surat keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 15 September 1978 No. 

0299/O/1978 tentang penegerian Sekolah maka SMP Pemerintah 

Daerah Gunung Pati menjadi SMP Negeri 1 Gunungpati yang 

terhitung mulai tanggal 1 April 1978 yang selanjutnya ditetapkan 

sebagai tanggal berdirinya SMP Negeri 1 Gunungpati Kodya 

Semarang yang sekarang mengalami perubahan nama menjadi SMP 

Negeri 22 Semarang yang berlokasi di Tegalgunung Kelurahan 

Nongko Sawit Gunungpati Semarang. SMP Negeri 22 Semarang 

memiliki luas tanah 11.204 m² dengan luas bangunan 5.698 m² yang 
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terdiri dari ruang kelas, ruang BK, mushola, ruang kepala 

sekolah&wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, kamar 

mandi/WC, UKS, aula, gudang, lapangan OR, temtat parkir, ruang 

OSIS, taman sekolah, ruang pramuka&PMR, kantin, ruang serba guna, 

pos jaga, ruang ganti OR, dan koperasi. Ruang kelas yang digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran adalah 21 kelas. Sedangkan sarana 

belajar yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar 

siswa diantaranya adalah perpustakaan, lab. IPA, lap. Bahasa, lap. 

Komputer, Ruang ketrampilan, ruang media (audio visual), ruang 

multimedia, ruang kesenian. 

SMP Negeri 22 Semarang adalah sekolah negeri tertua di 

Kecamatan Gunungpati yang merupakan sekolah standar nasional yang 

memiliki visi: ”Terwujudnya insan beriman, bertakwa, berbudi pekerti 

luhur dan berprestasi”. dan misi: ”Meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan terhadap ajaran agama yang dianut, Meningkatkan dan 

mengembangkan isi (kurikulum), Melaksanakan dan mengembangkan 

tenga kependidikan, Melaksanakan pengembangan pembelajaran 

dengan pendekatan CTL, Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas 

pendidikan, Meningkatkan standar kelulusan, Meningkatkan mutu 

kelembagaan dan manajemen sekolah, Meningkatkan penggalangan 

pembiayan pendidikan., Mengembangkan standar penilaian. 

SMP Negeri 22 Semarang dipimpin oleh seorang kepala 

sekolah yang telah mengalami pergantian sebanyak tujuh kali. Kepala 
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sekolah melaksanakan tugasnya dengan dibantu oleh wakil kepala 

sekolah dan guru staf pengajar serta pegawai TU dengan struktur 

organisasi sebagai berikut: 

 

Gambar: Struktur Organisasi SMP Negeri 22 Semarang 

Tahun 2008/2009 
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Berdasarkan struktur organisasi di atas, SMP 22 Semarang 

dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 46 orang Guru, 3 orang 

Guru diantaranya CPNS dan 4 Guru tidak tetap serta 12 orang tenaga 

administrasi dan 8 orang diantaranya merupakan tenaga administrasi tidak 

tetap. 

Peserta didik SMP Negeri 22 Semarang selama tahun ajaran 

2008/2009 berjumlah 831 anak yang masuk dalam 21 rombongan belajar 

yang  berasal dari wilayah Kabupaten dan Kota Semarang serta daerah 

sekitarnya. 21 Rombel tersebur dibagi menjadi 3 tingkatan kelas yaitu; 

kelas VII yang terdiri dari 278 peserta didik, kelas VIII terdiri dari 283 

peserta didik dan kelas IX terdiri dari 270 peserta didik. 

 
4.1.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Kelas VIII G SMP Negeri 22 Semarang. 
 
Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 

VIII G SMP Negeri 22 Semarang dilaksanakan dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP merupakan penyempurnaan 

dari Kurikulum 2004 (KBK) adalah kurikulum operasional  yang disusun 

dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan/sekolah. 

Departemen Pendidikan Nasional mengharapkan paling lambat tahun 

2009/2010, semua sekolah telah melaksanakan KTSP. KTSP disusun 

dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia  Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
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Di SMP Negeri 22 Semarangg Pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas VIII G SMP Negeri 22 Semarang 

diselenggarakan secara formal. Dari KTSP tersebut kemudian 

dikembangkan dalam silabus. Silabus merupakan garis besar, ringkasan, 

ikhitisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran jadi setiap mata 

pelajaran memiliki silabus yang berbeda. Setelah silabus tersusun langkah 

berikutnya adalah menyusun Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). RPP merupakan rancangan mata pelajaran per unit yang akan 

diterapkan oleh guru sehingga pembelajaran dapat diterapkan secara 

terprogram. Dalam penyusunan Rencana pelaksanaan Pengajaran (RPP), 

guru menguraikan langkah-langkah dalam pembelajaran yang dimulai 

dengan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup.  

Kegiatan awal/ kegiatan pendahuluan di SMP Negeri 22 Semarang 

terutama pada mata pelajaran PKn kelas VIII G seringkali diisi dengan 

mengemukakan hal-hal yang menarik minat peserta didik untuk belajar, 

membahas pengetahuan prasyarat, atau menyampaikan informasi awal dan 

atau penjelasan tugas. Pengetahuan prasyarat yang dibahas adalah hal-hal 

yang dekat dengan konsep baru yang akan dipelajari, tidak terlalu jauh 

sehingga waktu yang digunakan menjadi singkat. Sebelumnya guru 

menjelaskan indikator-indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran 

tersebut.  

Kegiatan inti diisi dengan melakukan kegiatan pemecahan 

masalah, diskusi dan game yang dilakukan secara berpasangan atau 
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berkelompok. Apabila kegiatan inti dilakukan secara perorangan maka 

harus diikuti dengan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu orang, 

misalnya saling menjelaskan proses dan hasil belajarnya kepada temannya 

seperti dalam game atau permainan yang pernah dilakukan oleh Bu Sri 

Wahyuni. Hal ini dimaksudkan agar tercipta interaksi di antara mereka 

sehingga hasil belajar mereka menjadi mantap. 

Kegiatan penutup Bu Sri Wahyuni mengisinya dengan rangkuman 

hasil belajar. Berdasarkan pengamatan alokasi waktu untuk kegiatan awal 

dan penutup masing-masing tidak lebih dari 10-15 menit sehingga sisanya 

untuk kegiatan inti. Pada rata-rata 10 menit pertama peserta didik 

cenderung dapat mengingat informasi yang diterima. Demikian juga 

informasi yang diterima pada rata-rata 10 menit terakhir dari suatu episode 

belajar. Sedangkan informasi di antara itu cenderung terlupakan. oleh 

karena itu, pada menit di tengah peserta didik harus melakukan kegiatan 

langsung.  

Dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengajaran, Bu Sri 

Wahyuni menguraikan langkah-langkah dalam pembelajaran yang dimulai 

dengan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup seperti yang sudah 

sampaikan oleh peneliti di atas. Dalam pendahuluan misalnya, Bu Sri 

Wahyuni membukanya dengan memberikan apersepsi atau dengan 

mengulas sedikit materi sebelumnya yang kemudian akan membawa 

peserta didik masuk pada materi yang akan disampaikan. Dengan 

pembahasan sedikit mengenai materi sebelumnya, dapat pula digunakan 
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oleh guru untuk mengetahui tingkat pemahaman, daya ingat dan perhatian 

peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. Setelah itu masuk 

kegiatan inti, yaitu menyampaikan materi dengan menggunakan metode 

yang telah Bu Sri Wahyuni tetapkan sebelumnya pada rencana 

pelaksanaan pengajaran. Metode yang digunakan sesuai dengan materi 

yang akan disampaikan dan tujuan yang ingin dacapai. Misalnya pada 

materi Ketaatan Terhadap perundang-undangan Nasional, Bu Sri Wahyuni 

menunjukkan alur proses penyusunan Perundang-undangan, maka dalam 

hal ini beliau menggunakan metode diskusi kelompok. Sedangkan dalam 

pokok bahasan memahami Kedaulatan Rakyat dalam Pemerintahan Di 

Indonesia dimana salah satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ialah 

peserta didik dapat memahami dan memberikan contoh-contoh. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

media yang digunakan hanya white board karena lebih sering 

menggunakan metode ceramah bervariasi dari pada menggunakan media 

pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan guru mata 

pelajaran PKn, Sri Wahyuni, SPd :  

“Kalau di sini media yang digunakan lebih sederhana ya mbak, 
biasanya saya menggunakan model pembelajaran dengan ceramah 
bervariasi dan diskusi. Kalau pun menggunakan media hanya sesekali, 
yaitu media kliping.” (wawancara, 13 juni 2009). 

 
Metode pengajaran merupakan salah satu faktor penting dalam 

upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar 

mengajar PKn, metode yang digunakan oleh Bu Sri Wahyuni untuk 

kelas VIII G adalah ceramah dan kadang divariasi dengan diskusi 
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sederhana pada setiap satu pokok bahasan.  

“Untuk yang kelas VIII G juga pernah digunakan dengan 
metode pembelajaran berupa game pada pokok bahasan BAB 2 tentang 
Konstitusi yang berlaku di Indonesia. Game yang digunakan sendiri 
adalah game sederhana yaitu berupa permainan kartu yang saya buat  
sendiri. ”  (wawancara, 13 Juni 2009).  

 
Dalam penyampaian materi palajaran, Ibu Sri Wahyuni mengambil 

bahan atau sumber dari buku-buku yang relevan dan dari modul yang 

diberikan oleh pemerintah pusat yang juga merupakan buku pegangan untuk 

peserta didik yaitu yang berupa Lembar Kerja Siswa (LKS). Pendukung lain 

dalam proses pembelajaran adalah adanya pedoman dalam mengajar yang 

meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan 

belajar mengajar, tercapainya tujuan dari pembelajaran itu sediri dipengaruhi 

oleh faktor baik dari dalam yaitu sekolah maupun dari luar. Faktor dari dalam 

atau sekolah tersebut meliputi aspek guru, peserta didik dan sarana prasarana. 

Untuk guru baik pada pembelajaran PKn sendiri mempunyai kebijakan bahwa 

guru yang mengajar adalah orang yang kompeten atau sesuai dengan 

bidangnya dan diutamakan memiliki pengalaman mengajar di sekolah formal. 

Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan bahwa sebagai sebuah sekolah 

formal SMP Negeri 22 Semarang memiliki kualitas pengajar yang baik dan 

dengan pengalamannya tersebut nantinya akan lebih membantu dalam upaya 

pencapaian tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Dari aspek peserta didik, latar 

belakang mereka yang beragam ada yng berasal dari keluarga kurang mampu 

dan ada pula yang dari keluarga mampu, dengan adanya SMP Negeri 22 

Semarang mereka dapat mengenyam pendidikan dan memperoleh ketrampilan 
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lain yang dapat digunakan setelah meraka lulus nantinya. Keterampilan lain 

tersebut diantaranya adalah komputer dan Bahasa Inggris. Sehingga secara 

tidak langsung memberikan pengaruh tersendiri terhadap minat peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Sementara itu aspek sarana prasarana yang 

dimiliki yang sejauh ini dapat mendukung dalam proses pembelajaran. 

 
4.1.3 Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

Pemanfaatan Media di Kelas VIII G SMP Negeri 22 Semarang  
 

Pembelajaran PKn adalah pembelajaran yang dirancang untuk 

membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui 

pengalaman belajar praktik empirik. Pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat 

menjadi pendorong pencapaian pemahaman serta pengetahuan serta peserta 

didik mampu memahami konsep dan praktik yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan lebih jelas tanpa mengalami salah tafsir atau 

salah pemahaman mengenai apa yang disampaikan oleh guru.  

Proses pembelajaran dalam pendidikan memegang peranan penting 

untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga penerapan konsep 

sendiri. Peran guru sebagai fasilisator tersebut maka guru dituntut untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan yang dapat menarik 

minat peserta didik dalam belajar, sehingga peserta didik mampu memberikan 

respon atau partisipasi mereka dalam proses pembelajaran tersebut. Seringkali 

peserta didik banyak yang asyik ngobrol sendiri dari pada mendengarkan dan 

memperhatikan guru yang sedang menyampaikan materi. Hal ini disebabkan 
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karena banyaknya materi hafalan gaya mengajar tidak berubah dan standar 

(ceramah dan tanya jawab), formal dan kaku. Oleh sebab itu di kelas VIII G 

melaksanakan pembelajaran PKn dengan menggunakan media pembelajaran 

yang tentunya mendapat respon yang baik dari peserta didik. Hal ini terbukti 

dengan antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. (Gb. 01 foto 

peserta didik yang sedang antusias mengikuti pembelajaran). Sebetulnya 

pemanfaatan media dalam pembelajaran PKn ini sendiri sebelumnya telah 

diterapkan oleh Ibu Wahyuni sewaktu masih mengajar di kelas IX, kemudian 

dilanjutkan dalam pembelajaran di kelas VIII G. 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi yang 

membutuhkan  interaksi, maka dalam suatu proses komunikasi tersebut 

melibatkan tiga komponen pokok, yaitu komponen pengirim (guru), 

komponen  penerima pesan (peserta didik), dan komponen pesan itu sendiri 

yang biasanya berupa materi pelajaran. Ketiga komponen tersebut diperlukan 

dalam interaksi antara guru dan peserta didik untuk saling bertukar 

pesan/informasi, ide, pengalaman dan sebagainya. Dalam  interaksi ini 

tentunya dibutuhkan media sebagai sarana komunikasi selain itu juga dapat 

mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran dan juga bisa 

membuat proses pembelajaran lebih menarik. Oleh karena itu media dipilih 

sebagai media pembelajaran agar dapat menjadi media pengantar 

pesan/informasi mengenai materi yang disampaikan oleh guru agar tidak 

terjadi salah pemahaman sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan 
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peserta didik dapat menangkap maksud/isi dari materi yang diberikan oleh 

guru.  

Selama mengajar di kelas VIII G, Ibu Sri Wahyuni memanfaatkan 

media pembelajaran sebanyak dua kali dalam dua semester.  

1. Di semester pertama media yang digunakan adalah flow chart. Flow chart 

merupakan media grafis berbasis visual berupa bagan. Media ini merupakan 

media yang pertama kali digunakan oleh  Bu Sri Wahyuni di kelas VIII G 

yaitu dalam pokok bahasan Ketaatan terhadap Perundang-undangan Nasional. 

Flowchart itu sendiri adalah bagan proses yang menunjukkan suatu urutan, 

prosedur, atau aliran proses. Flow chart/ bagan yang digunakan oleh Bu Sri 

Wahyuni adalah tentang alur proses pembuatan Undang-undang untuk 

mempermudah dalam menjelaskan proses pembuatan Undang-undang, alur 

tersebut disertai dengan gambar-gambar kartun tentang Presiden dan anggota 

DPR yang sedang melaksanakan sidang proses pembuatan Undang-undang. 

Gambar kartun tersebut digunakan  untuk menarik perhatian peserta didik dan 

agar lebih mudah memahami serta mudah untuk mengingatnya. 

Sebelum masuk dalam pembelajaran inti, mula-mula guru 

menyampaikan tujuan dan indikator yang akan dicapai serta menyampaikan 

apersepsi yang berupa pertanyaan yang tujuannya adalah mengingatkan 

kembali ingatan peserta didik tentang materi yang berkaitan dengan pokok 

bahasan yang telah dibahas dalam pembelajaran sebelumnya. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut dijadikan tolak ukur untuk mengetahui sejauhmana 

pemahaman peserta didik memahami materi yang telah disampaikan. 
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Jika apersepsi telah dilakukan maka  mulai masuk dalam pembelajaran 

inti dengan menjelaskan pokok bahasan yang akan dibahas yaitu  Ketaatan 

terhadap Perundang-undangan Nasional. Dalam pokok bahasan tersebut mula-

mula Bu Sri Wahyuni menjelaskan apa itu perundang-undangan nasional serta 

tata urutannya, kemudian dilanjutkan dengan nenjelakan mengenai pentingnya 

perundang-undangan nasiaonal bagi warga negara. dalam materi tersebut 

pembelajaran masih berlansung secara konvensinal dengan metode ceramah 

seperti biasanya sehingga peserta didik cenderung lepas kontrol dengan 

berbicara sendiri dan ada pula yang tiduran, hanya beberapa anak saja yang 

terlihat memperhatikan dengan sungguh-sungguh. (Gb. 02 beberapa peserta 

didik berbicara sendiri dan ada pula yang tiduran). Saat masuk materi Proses 

Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Nasional yang mengulas mengenai 

alur proses penyusunan perundang-undangan nasional serta pihak-pihak yang 

terlibat di dalamnya, maka Bu Sri Wahyuni mulai mempersiapkan gambar alur 

yang akan ditampilkan. 

Adapun persiapan dalam pemanfaatan media dalam pembelajaran PKn 

di kelas VIII G: 

1.1 Mempersiapkan pokok bahasan yang akan dibahas dengan menggunakan 

media bagan. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam pembelajaran kali 

ini adalah pokok bahasan Ketaatan terhadap Perundang-undangan 

Nasional.  

1.2 Menyiapkan bagan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Bagan 

yang digunakan disesuaikan dengan pokok bahasan yang akan 
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disampaikan. Bagan yang dipakai dalam pokok bahasan ini adalah bagan 

tentang alur proses pembuatan peundang-undangan nasional.  

1.3 Menyesuaikan pokok bahasan dengan bagan dan alokasi waktu dari mata 

pelajaran PKn yang sudah ditentukan. 

1.4 Pemilihan bagan disesuaikan dengan fasilitas yang ada di kelas, karena 

seluruh kelas di SMP 22 Semarang tidak ada proyektor hanya tersedia 

white board dan papan tulis maka guru memilih media bagan berupa alur 

yang dicetak dalam ukuran yang besar dan ditempelkan di papan tulis/ 

white board  sehingga peserta didik dapat melihatnya dengan jelas.  

1.5 Sebelum menggunakan media bagan guru melihat situasi dan kondisi 

dalam kelas, apakah memungkinkan untuk menggunakan media atau 

tidak. Jika kondisi kelas sudah kondusif maka guru siap memulai 

pembelajaran dengan media bagan yang telah disiapkan. 

 
Jika syarat-syarat di atas sudah terpenuhi maka pembelajaran dengan 

media bagan dapat dilaksanakan.  Hal pertama yang dilakukan Bu Sri 

Wahyuni adalah menjelaskan indikator yang hendak dicapai, kemudian 

menjelaskan materi. Jika materi yang dijelaskan telah mengacu pada 

penjelasan tentang pembuatan Undangundang, maka guru mulai menempelkan 

bagan proses pembuatan Undang-undang di white board. Bagan yang beliau 

pilih adalah bagan berupa alur dengan gambar sederhana yang mudah 

digunakan karena tidak banyak membuang waktu. Namun dalam persiapannya 

banyak siswa yang asyik mengobrol sendiri. (Gb. 04 Sikap peserta didik 

berbicara sendiri saat guru sedang menyiapkan media). Setelah Bu Sri 
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Wahyuni mulai menjelaskan alur proses pembuatan Undang-undang dengan 

media media alur dengan bagan, peserta didik yang tadinya gaduh dan 

berbicara sendiri akhirnya mulai memperhatikan dan fokus pada 

pembelajaran. (Gb. 03 Peserta didik yang tadinya gaduh dan berbicara sendiri 

akhirnya mulai memperhatikan). Dalam alur tersebut dijelaskan mengenai: 

1)proses penyiapan Rancangan Undang-undang (RUU) oleh Presiden yang 

dibahas bersama pembantu-pembantunya dan staf ahli sesuai dengan bidang 

masing-masing, 2) proses pengajuan RUU oleh Presiden kepada DPR maupun 

oleh DPR sendiri, 3) proses pembahasan diproses melalui musyawarah dan 

persidangan DPR, 4) proses penetapan RUU menjadi UU oleh DPR dalam 

forum rapat pleno DPR, 5) pengesahan dan pemberlakuan Undang-undang 

oleh Presiden dan oleh Menteri Sekretaris Negara diundangkan dalam 

Lembaran Negara. Dari hasil pengamatan dan wawancara oleh guru dan 

sebagian besar peserta didik mengakui penjelasan alur tersebut lebih mudah 

dipahami dengan bagan. 

Dengan penggunaan media bagan dalam pembelajaran PKn kelas VIII 

SMP Negeri 22 Semarang ini mampu memberikan kemudahan bagi guru 

dalam proses pembelajaran untuk mentransformasikan materi yang diajarkan 

seperti halnya pada pembelajaran sebelumnya yaitu pengunaan media bagan 

dalam pembelajaran PKn di kelas IX guru pernah menggunakan media kliping 

yang berisi kumpulan gambar dan artikel dari koran dan majalah. Hal ini 

terbukti efektif kerena dapat menarik perhatian peserta didik seperti yang 
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dikemukaan oleh beberapa orang peserta didik dari kelas VIII G. (Gb. 05 

tentang proses pembelajaran menggunakan media foto). 

 Dari hasil wawancara pada tanggal 4 Mei 2009 salah seorang dari 

beberapa peserta didik tersebut adalah Naella Faridhatul, ia mengemukakan 

bahwa dia merasa senang dengan pembelajaran PKn dengan menggunakan 

media bagan. 

”Saya suka, karena pembelajaran dengan bagan ini berbeda dengan 
pembelajaran yang biasanya sehingga memberi suasana baru yang 
menyenangkan. Materi yang diajarkan pun menjadi lebih mudah 
dipahami”.    

 
Dari hasil wawancara tersebut dan dari hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa penggunaan media adalam pembelajaran terbukti efekif meskipun pada 

awal persiapannya peserta didik gaduh dan berbicara sendiri. Namun setelah 

pembelajaran berlangsung dengan media berupa bagan, peserta didik mulai 

bisa fokus dan memperhatikan pada yang dijelaskan oleh guru. Pemanfaatan 

media bagan lebih mempersingkat waktu dalam menjelaskan, selain itu 

peserta didik lebih mudah memahami. Untuk menguji sejauhmana keefektifan 

media bagan, setelah menjelaskan proses pembuatan undang-undang guru 

meminta beberapa peserta didik untuk maju dan menjelaskan kembali bagan 

tersebut dan hasilnya peserta didik tersebut dapat menjelaskannya dengan 

baik. 

Pembelajaran dengan memanfaatkan media bagan lebih mempermudah 

dalam menjelaskan proses pembuatan undang-undang tersebut ketimbang 

harus menjelaskan dengan metode ceramah karena sering kali peserta didik 

hanya mengobrol sendiri dari pada harus mendengarkan guru yaqng sedang 
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menjelaskan. Metode ceramah sudah sangat lazim dipakai oleh setiap guru 

mata pelajaran khususnya pelajaran PKn, namun bila tidak diselingi dengan 

penggunaan media pembelajaran akan membuat peserta didik jenuh dan bosan 

dengan metode pembelajaran yang begitu-begitu saja. 

 
2. Media digunakan untuk kedua kalinya di semester dua dalam pokok bahasan 

Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Dalam pook 

bahasan ini media yang digunakan adalah media foto yaitu foto para tokoh 

pemerintahan dan ketua lembaga negara. Sebelum pembelajaran inti dimulai, 

seperti pada pembelajaran biasa hal pertama yang dilakukan oleh guru adalah 

menjelaskan pokok bahasan terlebih dahulu dengan diselingi tanya jawab serta 

pengulangan pada pokok bahasan pada minggu sebelumnya. Hal ini dilakukan 

guna membangkitkan ingatan peserta didik mengenai pokok-pokok bahasan 

yang telah dipelajari sebelumnya. 

Masuk pada pembelajaran inti, guru menjelaskan makna kedaulatan 

rakyat dan bagaimana kedaulatan iu dijalankan, kemudian dilanjutkan dengan 

menjelaskan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara 

sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat. Dalam materi ini guru menjelaskan 

beberapa lembaga negara dan fungsinya serta ketua dari lembaga-lembaga 

negara tersebut. Oleh karena itu dalam pembelajaran pokok bahasan 

Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, diselingi dengan 

manampilkan foto para tokoh pemerintahan yang memimpin lembaga-

lembaga negara tersebut. 
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Pada saat proses pembelajaran berlangsung, peneliti melihat banyak 

peserta didik berbicara sendiri. Oleh karena itu guru harus memperhitungkan 

waktu dan melihat kondisi kelas agar dapat menentukan waktu yang tepat 

kapan media foto tersebut dapat digunakan. Jika situasi dan kondisi kelas 

sudah memungkinkan untuk pembelajaran dengan media foto maka guru 

segera memanfaatkan waktu yang ada. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah berupa foto yang diprint out dalam ukuran yang 

cukup besar agar mudah dilihat oleh peserta didik. Guru memilih gambar diam 

karena penggunaannya yang mudah dan tidak banyak menyita waktu. 

Dalam pelaksanaannya, mula-mula guru mempersiapkan penempelan 

foto tokoh pemerintahan dan ketua lembaga negara periode 2004-2009 yang 

akan digunakan sambil menjelaskan tujuan dari penggunaan foto tersebut. 

Adapun persiapan dalam penggunaan media foto dalam pokok bahasan 

Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia sama halnya 

dengan pokok bahasan Ketaatan terhadap Perundang-undangan Nasional, 

yaitu: 

2.1 Mempersiapkan pokok bahasan yang akan dibahas dengan menggunakan 

media foto. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam pembelajaran ini 

adalah pokok bahasan Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan di 

Indonesia.  

2.2 Menyiapkan foto tokoh pemerintahan dan ketua lembaga negara yang 

akan digunakan dalam pembelajaran. Foto yang digunakan disesuaikan 
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dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dan diusahakan tidak 

berlebihan.  

2.3 Menyesuaikan pokok bahasan dengan foto dan alokasi waktu yang ada. 

2.4 Pemilihan foto disesuaikan dengan fasilitas yang ada di kelas, karena 

seluruh kelas di SMP 22 Semarang hanya tersedia white board dan 

papan tulis maka guru memilih foto para tokoh pemerintahan dan ketua 

lembaga negara periode 2004-2009 untuk ditempelkan di papan tulis/ 

white board.Sebelum menggunakan media gambar guru melihat situasi 

dan kondisi dalam kelas, apakah memungkinkan untuk menggunakan 

media atau tidak. 

 
Untuk lebih memudahkan penyiapannya, Bu Sri Wahyuni meminta 

beberapa peserta didik untuk ikut membantu menempelkan foto tersebut di 

papan withe board. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan, agar peserta didik 

ikut berpartisipasi sehingga dapat memfokuskan pada pembelajaran karena 

seringkali banyak peserta didik yang sibuk bercanda atau mengobrol dengan 

temannya saat guru sedang mempersiapkan media. (Gb. 04 Sikap peserta didik 

yang berbicara sendiri saat guru sedang menyiapkan media). Seperti halnya 

pada pokok bahasan lain dengan menggunakan media kliping. Saat guru 

sedang sibuk mempersiapakan, peserta didik memanfaatkannya untuk 

bercanda atau mengobrol. Untuk mensiasatinya, guru melibatkan peserta didik 

dalam penyiapan media.     

Dalam pelaksanaannya, penggunaan media foto pada pokok bahasan 

ini guru menunjukkan foto para tokoh pemerintahan, namun penggunaan 
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media ini dirasa kurang efektif karena meskipun tujuan guru baik dalam hal 

ini ingin memperkenalkan para tokoh pemerintahan kepada peserta didik 

namun pada kenyataannya tidak semua peserta didik mau memperhatikan dan 

fokus pada pembelajaran. Selain itu penggunaan foto tersebut tidak sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang sebenarnya karena tujuan pembelajaran 

bukan untuk mengenali tokoh-tokoh pemerintahan melainkan untuk 

memahami lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Sebagian dari 

mereka sibuk mengomentari foto-foto tersebut dengan saling meledek antar 

peserta didik sehingga pembelajaran menjadi terganggu. Meskipun demikian 

guru mampu mengkondisikan keadaan kelas dengan baik sehingga 

pembelajaran dapat dilanjutkan.  

Seperti dalam pokok bahasan Kedaulatan Rakyat dalam Sistem 

Pemerintahan Di Indonesia dimana dalam materi tersebut guru menjelaskan 

tentang Lembaga-lembaga negara pelaksana kedaulatan dengan menyebutkan 

beberapa tokoh yang menjadi ketua lembaga-lembaga tersebut. Di samping 

menjelaskan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut guru juga memperlihatkan 

gambar foto dari masing-masing tokoh dengan harapan selain memahami 

materi yang diajarkan peserta didik juga tidak sekedar mengetahui nama-nama 

dari para ketua lembaga tapi juga dapat mengenalinya dengan melihat foto 

yang ditunjukkan oleh guru. foto tersebut dicetak besar dan ditempel di papan 

withe board sehingga peserta didik dapat melihatnya dengan jelas. (Gb. 06 

foto dicetak besar dan ditempel di papan withe board sehingga peserta didik 

dapat melihatnya dengan jelas). 
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Media foto ini dipilih sebagai media membelajaran karena merupakan 

media yang paling umum dipakai karena sifatnya konkret dan lebih realistis 

menunjukkan pokok masalah, sehingga peserta didik mampu memahami 

materi yang diberikan oleh guru. Selain itu penggunaannya yang mudah 

karena tidak membutuhkan LCD maupun OHP sehingga lebih menghemat 

waktu dan tenaga. Dengan pelaksanaan pemanfaatan media yang sudah ada 

diharapkan guru dapat terus melanjutkan pembelajaran dengan media dalam 

pembelajaran PKn sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dan disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan peserta 

didik. Dimana guru adalah orang yang menyampaikan informasi dan peserta 

didik adalah sebagai penerima informasi itu. Untuk terjadinya komunikasi 

yang baik antara guru dan peserta didik dibutuhkan media sebagai perantara 

agar peserta didik dapat mengangkap informasi yang disampaikan oleh guru. 

Dalam dunia pendidikan media yang dikenal sebagai media pendidikan 

atau media pembelajaran memeliki banyak ragam. Dalam pembelajaran PKn 

di SMP N 22 Semarang ini sendiri, guru memilih media sebagai media dalam 

pembelajaran. Media yang digunakan adalah gambar mati atau gambar tidak 

bergerak yang berupa foto. Dalam kenyataan di lapangan peneliti melihat 

bahwa media tidak selalu dapat dijadikan sebagai media membelajaran yang 

efektif terutama gambar tidak bergerak tersebut karena penggunaannya tidak 

dapat digunakan dalam setiap pembelajaran. Ada beberapa alasan mengapa 

media tidak digunakan dalam setiap pembelajaran salah satunya,yaitu tidak 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

setiap pokok bahasan dapat dijelaskan dengan foto. Foto hanya sebagai media 

pendukung untuk memperjelas suatu permasalahan yang tidak dapat 

dijelaskan atau didiskripsikan hanya dengan kata-kata. Oleh sebab itu 

pembelajaran PKn ini guru hanya menggunakaan media bagan dan foto dalam 

beberapa kali pembelajaran saja. Seperti dalam pokok bahasan Ketaatan 

terhadap Perundang-undangan Nasional untuk menjelaskan tahapan proses 

pembuatan Undang-undang dan dalam pokok bahasan Memahami Kedaulatan 

Rakyat dan Sistem Pemerintahan di Indonesia yaitu dengan menunjukkan foto 

para tokoh pemerintahan dengan tujuan peserta didik tidak hanya tahu nama 

saja namun juga dapat melihat atau mengenali para tokoh pemerintahan 

tersebut. Foto yang guru tunjukkan antara lain: Ketua MPR, Ketua DPR, 

Ketua MK, ketua KY, ketua BPK dll. Penggunaan media juga harus 

memperhatikan alokasi waktu yang ada, jika alokasi waktu memungkinkan 

maka media gambar akan dipakai jika tidak maka cukup dengan metode 

ceramah atau diskusi saja dirasa sudah cukup karena mengingat materi PKn 

yang padat. Selain itu sering kondisi kelas tidak memungkinkan untuk 

menggunakan media pembelajaran karena pada waktu guru mempersiapkan 

media yang akan digunakan peserta didik yang gaduh sehingga guru harus 

mengkondisikan kelas terlebih dahulu dan itu membuang waktu yang ada. 

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Guru PKn kelas 

VIII G yaitu Ibu Sri Wahyuni dalam wawancara 13 Juni 2009, beliau 

menjelaskan bahwa: 

”Media memang bagus mbak, dan pengadaannya juga cukup 
mudah. Akan tetapi penggunaannya juga harus disesuaikan dengan pokok 
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bahasan yang akan diajarkan. Selain itu juga harus memperhatikan alokasi 
waktu yang terkadang tidak cukup bila menerangkan materi dengan media. 
Jadi menurut saya lebih efisien dengan ceramah”. 

 
 

Penggunaan media yang berlebihan kurang baik dalam pembelajaran 

karena tadik hanya akan terfokus pada media yang disajikan bukan pada 

pokok bahasan yang diajarkan yang pada akhirnya tujuan pembelajaran tidak 

dapat tercapai. Penggunaan media pembelajaran atau media pendidikan secara 

tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif tadik karena menampilkan 

suasana belajar yang berbeda dari biasanya yang hanya menggunakan metode 

konvensional yaitu metode ceramah&diskusi. Untuk mendapatkan tujuan 

pembelajaran yang maksimal maka media pembelajaran harus direncanakan 

secara matang sebelum digunakan. 

Dari hasil penelitian berdasarkan pengamatan dan wawancara 

menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi dasar pemilihan guru 

untuk menggunakan media dalam pembelajaran PKn. Beberapa faktor tersebut 

adalah sebagai berikut. 

a. Kesesuaian antara media bagan dan foto dengan pokok bahasan  

b. Disesuaikan dengan alokasi waktu 

c. Disesuaikan kemempuan guru dalam menggunakan media 

d. Disesuaikan dengan sarana pembelajaran yang ada 

 
a. Kesesuaian antara bagan dan foto dengan pokok bahasan 

Dalam pengunaan media yang menjadi dasar pertimbangan utama 

bagi guru adalah kesesuaian antara media dengan pokok bahasan yang 
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akan disampaikan. Untuk pokok bahasan yang kiranya lebih mudah 

disampaikan dengan bagan dan foto, misalnya dalam pokok bahasan 

Ketaatan terhadap Perundang-undangan Nasional guru menjelaskan 

tentang alur proses penyususan perundang-undangan atau proses 

pembuatan Undang-undang yang tentunya lebih mudah menjelaskan bila 

didukung dengan media bagan. Selain mudah untuk menjelaskan, bagan 

juga lebih mudah dipahami dan lebih mudah diingat oleh peserta didik. 

Dalam pokok bahasan lain media juga digunakan dalam pokok bahasan 

Memahami Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan di Indonesia. 

Media yang dipakai dalam pokok bahasan ini adalah berupa foto untuk 

memudahkan peserta didik mengingat nama-nama tokoh memerintahan 

yang memimpin Lembaga-lembaga negara, guru memerlihatkan foto para 

tokoh pemerintahan yang tentunya tidak bisa jika hanya diceritakan 

karena tujuan dari pemanfaatan media adalah sebagai pendukung dalam 

metode ceramah. Hal ini tentunya lebih memudahkan peserta didik 

mengingat nama serta wajah para tokoh pemerintahan. 

b. Disesuaikan dengan alokasi waktu 

Penggunaan media harus memperhatikan alokasi waktu yang ada. 

Meskipun bagan dan foto yang sudah dipersiapkan sesuai dengan pokok 

bahasan yang akan dijelaskan namun guru harus memperhatikan alokasi 

waktu, apakah alokasi waktu yang ada cukup untuk menjelaskan pokok 

bahasan tersebut dangan media karena penggunaan media membutuhkan 

waktu untuk persiapan sebelum dipakai sebagai media pembelajaran. 

Apabila alokasi waktu tidak cukup tentunya media tidak bisa dipaksakan 
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untuk digunakan karena hanya akan mengurangi waktu untuk pokok 

bahasan yang lain sehingga mengganggu alokasi waktu yang sudah 

direncanakan dalam RPP. Oleh sebab itu guru harus pandai mengatur dan 

memannfaatkan waktu yang ada secara maksimal.  

c. Disesuaikan kemampuan guru dalam menggunakan media 

Sebelum menggunakan media apa yang akan digunakan dalam 

pembelajaran seorang guru harus mengetahui kemampuannya sendiri 

dalam menggunakan maupun mengelola dan mengembangkan media yang 

akan ia pakai. Begitu pula dengan Ibu Sri Wahyuni, beliau sadar betul 

bahwa beliau tidak menguasai komputer dengan baik apa lagi proyektor 

atau pun LCD. Oleh karena iti beliau memilih media visual berupa bagan 

dan foto yang diprint out dalam ukuran yang cukup besar yang kemudian  

ditempel pada white board sehingga penggunaannya tidak memakan 

waktu lama. Peinsip beliau, pengunaan media dalam pembelajaran tidak 

harus menggunakan peralatan yang canggih maupun mahal, asalkan dapat 

mengelola media sederhana dengan baik maka akan tercipta pembelajaran 

yang optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

d. Disesuaikan dengan sarana pembelajaran yang ada 

Penggunaan media disesuaikan dengan sarana yang ada di sekolah 

atau kelas. Media yang digunakan Ibu Sri Wahyuni cukup sederhana. 

Guru memilih media bagan dan foto tokoh pemerintahan dan ketua 

lembaga negara yang sederhana sehingga tidak memerlukan sarana 

canggih. Bagan tersebut didapat dari buku panduan belajar yang dimiliki 

oleh guru yang kemudian difotokopi dalam ukuran besar sehingga peserta 
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didik dalam melihatnya dengan jelas sedangkan untuk foto, guru 

memperolehnya dari internet dan media lain yang dapat mendukung. Foto 

tersebut kemudian diprint out dalam ukuran yang cukup besar yang 

kiranya bisa dilihat oleh semua peserta didik dalam kelas. Foto hasil print 

out tersebut ditempel di white board yang ada di kelas sehingga mudah 

dilihat oleh peserta didik. 

 Guru tidak memilih media gambar gerak (audio visual) karena 

memakan waktu yang banyak untuk memindahkan peserta didik ke ruang 

multimedia dan harus mengkondisikan mereka kembali. Tidak jarang 

harus berebut ruang multimedia dengan guru mata pelajaran lain. Bila 

menggunakan media gambar gerak, guru harus mempersiapakan peralatan 

karena membutuhkan media komputer dan LCD sehingga membutuhkan 

waktu banyak. Jadi selama ini Ibu Sri Wahyuni hanya menggunakan 

media gambar tempel dan penggunaannya pun tidak sering, hanya 

disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Selama ini guru PKn belum 

pernah menggunakan media gambar gerak. Menurut guru media gerak 

banyak menyita waktu dalam persiapannya, beliau juga kurang begitu 

menguasai komputer dan penggunaan LCD. 

 
4.1.4 Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Pengembangan Media dalam 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  di Kelas VIII G SMP 
Negeri 22 Semarang 

 
Dalam setiap pembelajaran baik itu secara kovensional maupun 

dengan menggunakan metode tertentu pastilah tidak luput dari 

hambatan/kendala yang harus dihadapi oleh guru. Hambatan bisa bermacam-
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macam dan bisa datang dari mana saja baik itu dari guru pribadi, peserta didik 

maupun dari hambatan yang datang dari lingkungan. Hambatan yang dihadapi 

oleh Ibu Sri Wahyuni selaku guru PKn kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang 

dalam pengembangan media pembelajaran adalah tentang kemampuan guru 

dalam memilih dan mengelola media. 

4.1.1.1 Kemampuan guru memilih media  

Keberhasilan suatu pembelajaran dengan menggunakan media tidak 

lepas dari kemampuan guru dalam memilih media yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. Pemanfaatan media dalam 

pembelajaran akan efektif apabila guru dapat memilih media yang 

tepat. Bu Wahyuni selaku guru PKn kelas VIII sudah mengupayakan 

sebaik mungkin untuk menyediakan dan memanfaatkan media dalam 

pembelajaran. Tujuan guru memanfaatkan media adalah sebagai 

penunjang dalam pembelajarn PKn. Pemanfaatan media bagan dalam 

pokok bahasan Ketaatan terhadap Perundang-undangan Nasional 

sudah tepat karena sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu untuk 

menjelaskan tentang tahapan proses pembuatan undang-undang. 

Pemanfaatan media bagan tersebut terbukti efektif. Namun kenyataan 

berbanding terbalik dengan pemanfaatan media foto dalam pokok 

bahasan Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan di Indonesia. 

Dalam pokok bahasan ini guru memanfaatkan foto tokoh pemerintahan 

dan ketua lembaga negara yang tidak ada hubungannya dengan tujuan 

pembelajaran. Meskipun tujuan guru baik yaitu untuk mengenalkan 

tokoh pemerintahan dan ketua lembaga negara namun tujuan ini 
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berseberangan dengan tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Tujuan 

pembelajaran bukan untuk mengenali tokoh melainkan memahami 

lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Guru harusnya 

memilih media yang berhubungan dengan pokok bahasan seperti 

memberikan contok sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan 

sistem pemerintahan di Indonesia dengan menunjukkan foto yang 

berhubungan dengan hal tersebut. Selain itu guru juga harus pandai 

mengelola waktu, menyesuaikan antara media yang dipakai dengan 

alokasi waktu yang disediakan. Disini guru harus pandai-pandai 

mgelola waktu dengan baik. 

 
4.1.1.2 Guru tidak memiliki pengetahuan dasar tentang pemanfaatan media 

Dari hasil pengamatan di lapangan peneliti melihat bahwa guru 

tidak memiliki pengetahuan dasar tentang pemanfaatan media. Guru 

menggunakan media seadanya yang dianggap mudah dalam 

pengadaannya dan tidak memakan banyak waktu. Pada dasarnya media 

pembelajaran memiliki banyak jenis dan bentuk takan tetapi dalam 

pembalajaran PKn di kelas VIII G SMP Negeri 22 Semarang guru 

memilih media sederhana berupa bagan dan foto karena mengingat 

alokasi waktu yang terbatas. Selain media bagan dan foto sebenarnya 

masih banyak media sederhana lain yang dapat dimanfaatkan oleh guru 

sebagai media pembelajaran, misalnya media kliping sebagai bahan 

diskusi. Kliping dapat diambil dari koran dan majalah yang tentunya 

sangat mudah untuk pengadaannya. Selain dari koran dan majalah guru 
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juga dapat memperolehnya dari internet yang tentunya telah disediakan 

oleh pihak sekolah. Untuk ruang multimedia pun, pihak sekolah sudah 

menyediakan fasilitas ini, yang dapat digunakan oleh guru sebagai 

selingan pendukung pembelajaran bila ingin menggunakan media 

power point. Namun yang perlu disayangkan adalah ruang multimedia 

kurang begitu dimanfaatkan. Hal ini disesabkan karena guru kurang 

begitu menguasai komputer apalagi pemanfaatan power point dengan 

menggunakan LCD sebagai proyektor dalam  pembelajaran yang 

menggunakan media audio visual yang tentunya lebih menarik. Untuk 

menutupi kekurangan tersebut guru menggunakan media seadanya 

yang di dapat dari media cetak serta internet dan penggunaannya pun 

sangat sederhana. Pemanfaatan media bagan dan foto tentunya akan 

efektif apa bila guru tahu betul cara memilih media yang sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. Supaya media dapat digunakan secara 

efektif dan efisien harus memperhatikan langkah-langkah strategi 

pemanfaatan media karena proses dan hasil belajar peserta didik 

menunjukkan perbedaan yang berarti antara pembelajaran tanpa media 

dengan pembelajaran yang memanfaatkan media.   

 
4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
dengan Pemanfaatan Media Di Kelas VIII G SMP Negeri 22 
Semarang. 

 
Media pendidikan berperan penting dalam proses belajar. 

Media dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. 
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Media juga dapat menumbuhkan minat peserta didik dan dapat 

memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dan peserta didik 

harus berinteraksi untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. 

Bentuk media yang digunakan dalam pembelajaran PKn di kelas 

VIII G SMP Negeri 22 Semarang berupa; gambar representasi 

seperti bagan dan foto yang menunjukkan bagaimana tampak suatu 

benda atau seseorang dan  chart (bagan) yang menyajikan gambaran 

data atau antarhubungan seperangkat gambar.  

Dalam pelaksanaannya, penggunaan media dalam 

pembelajaran PKn di kelas VIII G SMP Negeri 22 Semarang guru 

membutuhkan persiapan sebelum menggunakan media tersebut agar 

pelaksanaan mendapat hasil yang baik sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang diinginkan yaitu pemerolehan pengetahuan & 

keterampilan, perubahan sikap dan perilaku dapat terjadi karena 

interaksi antara pengalaman baru dengan pengalaman yang pernah 

dialaminya. Hal inilah yang menjadi alasan utama pemilihan media 

dari pemerolehan pengetahuan itu terjadi interraksi dibuhtuhkan 

suatu komunikasi.  

Pembelajaran PKn di SMP Negeri 22 Semarang khususnya 

kelas VIII G dimulai dengan kegiatan pendahuluan/ pembuka 

kemudian diteruskan dengan kegiatan inti dan yang terakhir adalah 

kegiatan penutup. Guru sebelumnya mengulas sedikit tentang pokok 

bahasan pada pertemuan sebelumnya yang kemudian dilanjutkan 
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dengan  menyampaikan pokok-pokok dari materi yang akan dibahas. 

Pada pokok bahasan Ketaatan terhadap Perundang-undangan 

Nasional guru menyampaikan ulasan materi yanmg kemudian 

disusul dengan menujukkan media berupa bagan tentang tahapan 

proses pembuatan undang-undang. Mula-mula guru meminta tolong 

kepada beberapa orang peserta didik untuk membantu 

mempersiapkan bagan dan menempelkannya pada white board yang 

ada di dalam kelas. Setelah bagan tertempel guru mulai 

mengkondisikan peserta didik agar tenang kembali dan siap untuk 

melanjutkan pembelajaran. Setelah kelas kembali tenang guru mulai 

menjelaskan sedikit tentang alur tersebut. Untuk selebihnya peserta 

didik melihat dan menjelaskan sendiri tentang bagan yang sudah di 

tempel.  Guru memilih media bagan ini dengan tujuan untuk 

mempermudah penjelasan tentang alur/ proses pembuatan undang-

undang. Dengan adanya media ini dimaksudkan peserta didik lebih 

mudah memahami dengan media dari pada hanya sekedar 

menjelaskan dengan kata-kata, sedangkan tingkat pemahaman dan 

ingatan peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. 

Mengingat sifat dasar media adalah sebagai perantara maka 

pamanfaatan media bagan dalam pokok bahasan ini dirasa tepat 

untuk menyampaikan informasi sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Namun demikian, media bukan hanya berupa alat dan 

bahan saja, akan tetapi hal-hal lain yang memungkinkan peserta 
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didik dapat memperoleh pengetahuan karena media sebagai sarana 

komunikasi antara guru dan peserta didik. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemanfaatan media bagan terbukti efektif sebagai media 

pembelajaran PKn di kelas VIII G SMP Negeri Semarang. 

Pemanfaatan media bagan ini berdampak positif bagi peserta didik. 

Hal ini terbukti dengan hasil pembelajaran yang dapat dikatakan 

mendapatkan hasil yang baik karena pada akhir pembelajaran 

beberapa peserta didik yang diminta menjelaskan bagan tersebut 

mereka dapat menjelaskan dengan baik. Maka pembelajaran PKn di 

kelas VIII G SMP Negeri 22 Semarang dengan memanfaatkan media 

bagan dapat dikatakan berhasil dan dapat mencapai Kompetensi 

Dasar yang diharapkan.  Di lihat dari hasilnya, banyak peserta didik 

mengaku lebih mudah memahami dengan adanya bagan karena lebih 

mudah diingat dan lebih menarik karena menggunakan media. 

Berbeda halnya dengan pengunaan media pada pokok 

bahasan Memahami Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan di 

Indonesia. Dalam pokok bahasan tersebut, guru menggunakan 

gambar berupa foto tokoh-tokoh pemerintahan. Hal ini tidak sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yaitu untuk memahami lembaga-

lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan media foto dapat dikatakan tidak 

berhasil atau tidak efektif karena pada kenyataannya tidak sesuai 
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dengan tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Selain itu, adanya 

gambar tersebut hanya mengalihkan perhatian peserta didik dari 

pembelajaran yang sebenarnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya 

peserta didik yang sibuk mengomentari foto dan saling meledek 

antar peserta didik. Jika melihat tujuannya, tujuan guru 

menggunakan media tersebut sebetulnya baik, yaitu agar peserta 

didik lebih mengenal tokoh-tokoh pemerintahan. Namun pada 

kenyataannya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 

Kompetensi Dasar yang diharapkan tidak tercapai.  

Media pendidikan memiliki beberapa klasifisasi media bagan 

dan foto yang guru manfaatkan sebagai media pembelajaran 

termasuk dalam klasifikasi gambar visual. Alasan utama guru 

memilih gambar visual adalah karena mengharapkan adanya 

perolehan pengetahuan & kerampilan pada anak didiknya, sehingga 

terjadi perubahan sikap dan perilaku. Perubahan sikap dan perilaku 

itu dapat terjadi karena antara pengalaman baru dengan pengalaman 

yang pernah dialaminya. Oleh karena itu dalam pemilihan media 

guru harus mempertimbangkan berbagai hal yang sekiranya 

penggunaan media sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tidak hanya 

sekedar sebagai syarat menggunakan media dalam pembelajaran dari 

pada tidak menggunakan media sama sekali. Adapun yang harus 

dilakukan guru sebelum memilih media adalah. 
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a) menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih 

berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang 

secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua 

atau tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik; 

b) tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, 

prinsip, atau generalisasi;  

c) praktis, luwes, dan bertahan. Media yang dipilih sebaiknya dapat 

digunakan dimana pun dan kapan pun dengan peralatan yang 

tersedia di sekitarnya, serta mudah dipindahkan dan dibawa ke 

mana-mana;  

d) Guru terampil menggunakannya. Apa pun media itu, guru harus 

mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan 

manfaat media amat ditenukan oleh guru yang menggunakannya; 

e) 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 

kelompok perorangan;  

f) mutu teknis. Perkembangann visual baik gambar maupun 

fotografi harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya, 

media foto. foto yang ditampilkan harus jelas dan informasi atau 

pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh 

terganggu oleh elemen lain. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 
Merujuk pada kriteria pemilihan media di atas, guru belum 

dapat memilih media yang tepat tepat untuk mendukung isi 

pelajaran. Misalnya media foto yang guru pakai, Perkembangann 

visual baik gambar maupun fotografi harus memenuhi persyaratan 

teknis tertentu. Foto yang ditampilkan harus jelas dan informasi atau 

pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh terganggu 

oleh elemen lain. 

Penggunaan media harus disesuaikan dengan kebutuhan. 

Oleh karena guru tidak setiap saat dapat menggunakan media dalam 

pembelajaran karena tidak setiap pokok bahasan dapat dijelaskan 

dengan bagan dan foto. Terkadang foto hanya akan mengalihkan 

perhatian peserta didik dari tujuan pembelajaran yang sebenarnya 

seperti pada penggunaan media foto dalam pokok bahasan 

Memahami Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan di 

Indonesia. Tujuan utama dari pokok bahasan tersebut adalah agar 

peserta didik memahami lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan 

rakyat bukan untuk mengenal wajah/ nama tokoh-tokoh 

pemerintahan.  

Media merupakan perantara dalam sebuah komunikasi. 

Dalam proses belajar mengajar juga terdapat komunikasi, yaitu 

antara guru dengan peserta didik. untuk terjalin komunikasi yang 

baitk maka dibutuhkan media yang mendukung proses komunikasi 

tersebut. Pemilihan media tidak didasarkan atas kecanggihan media 
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yang digunakan melainkan mengenai fungsi dan manfaatnya. 

Pemilihan media harus tepat sasaran, tidak hanya sekedar 

menggunakannya saja tanpa tahu tujuan dari penggunaan media itu 

sendiri dan harus mengetahui apa manfaat dari media yang 

digunakan yang terpenting adalah fungsi dan perencanaannya dalam 

membantu mempermudah proses pembelajaran agar mudah diterima 

dan diserap oleh peserta didik dan adanya pemerolehan pengetahuan 

& keterampilan, perubahan sikap dan perilaku dapat terjadi karena 

intraksi antara pengalaman baru dengan pengalaman yang pernah 

dialaminya. Hal inilah yang menjadi alasan utama pemilihan media 

dari pemerolehan pengetahuan itu terjadi interraksi dibutuhkan suatu 

komunikasi. Pengetahuan dapat diibaratkan sebagai suatu 

pesan/informasi, untuk mendapatkan informasi harus ada interaksi 

antara pemberi pesan dengan penerima pesan.  

Dalam pembelajaran guru adalah pemberi pesan sedangkan 

peserta didik adalah penerima pesan tersebut. Namun guru tidak 

begitu saja memberikan pesan kepada peserta didik, guru harus 

melihat apakah pesan akan dapat diterima dengan baik oleh peserta 

didik. Agar pesan dapat diterima dengan baik maka duperlukan 

media sebagai sarana komunikasi dalam pembelajaran. Contoh 

penggunan media dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri 22 

Semarang adalah menggunakan media flowchart atau bagan yang 

yang disertai dengan gambar kartun untuk menjelaskan alur 

pembuatan perundang-undangan dalam pokok bahasan Ketaatan 
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terhadap Perundang-undangan Nasional dan menggunakan media 

foto para tokoh pemerintahan saat menjelaskan tentang fungsi 

lembaga-lembaga negara serta tokoh-tokoh yang memimpin lembaga 

negara tersebut dalam pokok bahasan Kedaulatan Rakyat dalam 

Sistem Pemerintahan di Indosesia. Guru memperoleh bagan dari 

buku Erlangga mapel PKn kelas VIII G kemudian dibuat kembali 

pada kertas karton dalam ukuran yang cukup besar yang sekiranya 

mudah dilihat oleh peserta didik. Bagan tersebut dengan ditempeli 

gambar-gambar ilustrasi yang terdapat dalam bagan tersebut yang 

difotokopi dalam ukuran besar kemudian menempelnya pada bagan 

yang telah dibuat. Dengan memanfaatkan media sederhana pun guru 

dapat menarik perhatian siswa dalam belajar. 

Oleh karena itu untuk menciptakan pembelajaran yang 

efektif tidak harus menggunakan media yang canggih dan modern. 

Selain itu untuk terciptanya pembelajaran yang efektif juga 

memerlukan memerlukan perencanaan yang baik dalam menerapkan 

media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Oleh karenanya 

dalam pemilihan media pembelajaran guru harus mempertimbangkan 

beberapa kriteria sebagaimana dikutip dari Nana Sudjana (2005:4-5), 

yaitu sebagai berikut. 

a. Ketepatan dengan tujuan pembelajaran 

Media pembelajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu media hanya 

dipakai pada saat dibutuhkan oleh guru karena kembali lagi pada 
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tujuan dari media adalah sebagai pendukung dalam 

pembelajaran. 

b. Dukungan terhadap isi bahan pembelajaran 

Bahan pembelajaran sifatnya fakta, prinsip, konsep dan 

generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah 

dipahami oleh peserta didik. Jadi guru harus pandai memilih 

media yang tepat dan tidak boleh berlebihan. 

c. Kemudahan memperoleh media 

Media yang diperlukan mudah diperoleh, setidak-

tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Media 

grafis umumnya dapat dapat dibuat guru tanpa biaya yang mahal, 

di samping sederhana dan praktis penggunaannya. Oleh 

karenanya guru menggunakan media sebagai pendukung dalam 

pembelajaran PKn kelas VIII di SMP Negeri 22 Semarang.  

d. Keterampilan guru dalam menggunakannya 

Apa pun  media yang digunakan syarat utama adalah guru 

dapat menggunakannya dalam pembelajaran. Nilai dan manfaat 

yang diharapkan bukan pada medianya, tetapi dampak dari 

penggunaan media tersebut oleh guru pada saat terjadi intetraksi 

belajar peserta didik dengan lingkungannya. Adanya OHP, 

proyektor film, komputer dan alat-alat canggih lainnya tidak 

berarti apa-apa bila guru tidak dapat menggunakannya dalam 

pembelajaran. 
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e. Tersedia waktu untuk menggunakannya 

Penggunaan media harus mempertimbangkan waktu yang 

tersedia sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi peserta 

didik selama pembelajaran berlangsung. 

 

f. Sesuai dengan taraf berfikir peserta didik 

Pemilihan media pembelajaran harus sesusai dengan taraf 

berfikir peserta didik, sehingga makna yang terkandung di 

dalamnya dapat mudah dipahami oleh peserta didik. 

 
Dengan kriteria pemilihan media di atas, guru dapat lebih mudah 

menggunakan media mana yang dianggap tepat untuk membantu 

mempermudah tugas-tugasnya sebagai pengajar. Media yang dianggap 

tepat untuk digunakan menurut Bu Sri Wahyuni adalah media bagan dan 

foto karena mengingat mudah untuk mendapatkannya, tidak memakan 

banyak waktu untuk mempersiapakan, mudah digunakan serta prinsip 

bagan dan foto yang mudah untuk dipahami dan mudah diingat jika 

dibandingkan dengan ceramah. Meskipun pada kenyataannya media foto 

yang dipakai tidak dapat dikatakan sebagai media yang efektif sebagai 

media pembelajaran karena kesalahan guru dalam memiih media yang 

tepat untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 
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4.2.2 Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Pengembangan Media 
dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  di Kelas VIII G 
SMP Negeri 22 Semarang. 

 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dapat 

mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan 

media dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan  di Kelas VIII G 

SMP Negeri 22 Semarang.  

4.2.2.1 Kemampuan guru dalam memilih media 

Apa pun  media yang digunakan syarat utama adalah guru 

dapat menggunakannya dalam pembelajaran. Nilai dan manfaat 

yang diharapkan bukan pada medianya, tetapi dampak dari 

penggunaan media tersebut oleh guru pada saat terjadi intetraksi 

belajar peserta didik dengan lingkungannya. Adanya OHP, 

proyektor film, komputer dan alat-alat canggih lainnya tidak berarti 

apa-apa bila guru tidak dapat menggunakannya dalam 

pembelajaran. 

Pada dasarnya bagan dan foto digunakan sebagai media 

pembelajaran karena sifatnya yang mudah dipahami dan mudah 

diingat. hal itu bukan berarti guru harus menampilkan bagan atau 

foto yang tidak penting dan tidak ada hubungannya dengan materi. 

Sebelum menggunakan media, guru harus tahu betul 

kemampuannya dalam memilih dan mengelola media tersebut. 

Dalam hal ini guru mengalami kesulitan dalam memilih media 

yang tepat karena pada kenyataannya guru memilih foto tokoh 
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pemerintahan yang tidak ada hubungannya dengan tujuan 

pembelajaran. Kesalahan guru dalam pemilihan media ini 

mengakibakan pembelajaran dengan memanfaatkan media yang 

harusnya efektif menjadi tidak efektif. Kesalahan tersebut 

dikarenakan kurangnya pengetahuan guru tentang media 

pembelajaran. Selama ini guru biasanya mengajar dengan 

menggunakan metode konvensional oleh sebab itu pemanfaatan 

media bagan dan foto ini merupakan pengalaman pertama bagi 

guru mata pelajaran PKn. Hal ini disebabkan guru mendapat tugas 

baru untuk mengajar kelas VIII G karena sebelumnya guru hanya 

mengajar di kelas IX dengan metode ceramah bervariasi dan 

pemanfaatan media kliping sebagai bahan diskusi.  

4.2.2.2  Guru tidak memiliki pengetahuan dasar tentang pemanfaatan 

media 

Guru mata pelajaran PKn tidak memiliki pengetahuan dasar 

tentang pemanfaatan media mengingat akan pentingnya suatu 

media dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan untuk menarik minat peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran. Selama ini guru mengajar dengan metode 

ceramah dari tahun ke tahun dengan metode yang sama. Hal 

tersebut tentunya berdampak negatif bagi peserta didik karena 

merasa bosan dan jenuh dengan pembelajaran yang disuguhkan. 

Guru merasa pemanfaatan media banyak menyita waktu karena 
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mengingat alokasi waktu mata pelajaran PKn yang terbatas jadi 

selama ini guru tidak pernah memanfaatkan media dalam kegiatan 

pembelajaran. Namun guru pada tahun pelajaran ini telah mencoba 

memanfaatkan media untuk pertama kali yaitu menfaatkan media 

bagan yang terbukti berhasil akan tetapi pada pemanfaatan media 

yang untuk kedua kalinya tidak efektif. Untuk itu guru harus 

merencanakan dengan matang sebelum menggunakan media dan 

melilih media yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai serta guru harus tahu betul akan kelemahan dan 

kelebihan dari media yang digunakan. Selain itu guru harus tahu 

tentang strategi pemanfaatan media yang digunakan Adapun 

strategi pemanfaatan media yang dilakukan oleh seorang guru 

adalah. 

2.3.3.1 persiapan sebelum memggunakan media 

Supaya penggunaan media dapat berjalan dengan 

baik, guru perlu membuat persiapan yang baik pula. 

Menyiapkan peralatan yang yang akan dipakai dalam 

pemanfaat media yang akan digunakan. Dengan demikian 

pada saat menggunakannya nanti, tidak akan diganggu dengan 

hal-hal yang mengurangi kelancaran penggunaan media itu. 

Selain itu guru harus tahu betul akan kriteria media yang 

digunakan yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan dari 

media yang digunakan agar guru dapat mengantisipasi apa bila 
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terjadi hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan 

pemanfaatan media. 

2.3.3.2 Kegiatan selama menggunakan media 

Yang perlu dijaga selama menggunakan media 

pembelajaran adalah suasana ketenangan di dalam kelas. 

Gangguan-gangguan yang dapat mengganggu perhatian dan 

konsentrasi harus dihindari. Usahakan selama sajian media 

berjalan, peserta didik diminta melakukan sesuatu, seperti 

halnya dalam pemanfaatan media bagan guru meminta peserta 

didik  menjawab pertanyaan, atau menjelaskan bagan yang 

ditampilkan. Hal tersebut bertujuan agar terjadi interaksi 

antara guru dan peserta didik sehingga peserta didik mampu 

memberikan umpan balik.   

2.3.3.3 Kegiatan Tindak lanjut 

Maksud tindak lanjut adalah untuk menjajagi apakah 

tujuan telah tercapai. Selain itu, untuk memantapkan 

pemahaman terhadap materi intruksional yang disampaikan 

melalui media pembelajaran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Pemanfaatam media jarang digunakan oleh guru PKn kelas VIII G 

SMP Negeri 22 Semarang. Selama dua semester hanya digunakan sebanyak 

dua kali. Pertama kali digunakan yaitu dalam dalam pokok bahasan Ketaatan 

terhadap Perundang-undangan Nasional dengan memanfaatkan media bagan 

dengan ilustrasi yang menggambarkan presiden dan anggota DPR. Bagan 

tersebut tentang tahapan proses pembuatan Undang-undang. Pemanfaatan 

media bagan berdampak positif bagi peserta didik. Hal ini terbukti dengan 

banyaknya peserta didik yang memperhatikan dan saat beberapa peserta didik 

diminta guru untuk maju menjelaskan kembali alur tersebut peserta didik 

mampu menjelaskannya dengan baik. Media digunakan untuk kedua kalinya 

dalam pokok bahasan Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Di 

Indonesia. Pemanfaatan media dalam pokok bahasan ini adalah media foto 

namun pemanfaatannya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena peserta 

didik menjadi tidak fokus pada pembelajaran, mereka sibuk mengomentari 

foto yang ditampilkan oleh guru karena foto yang ditampilkan tidak sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

Sedangkan hal-hal yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan media 

dalam pembelajaran PKn di kelas VIII G SMP Negeri 22 Semarang adalah. 
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a) Kemampuan guru dalam memilih media 

Guru belum memilki kemampuan untuk memilih media yang tepat 

hal ini terbukti dengan pemanfaatan media foto pada pokok bahasan 

Kedaualan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Guru 

menampilkan foto yang tidak penting dan tidak ada hubungannya dengan 

materi. Dalam hal ini guru mengalami kesulitan dalam memilih media 

yang tepat karena kesalahan guru dalam pemilihan media ini 

mengakibakan pembelajaran dengan memanfaatkan media yang harusnya 

efektif menjadi tidak efektif. Kesalahan tersebut dikarenakan kurangnya 

pengetahuan guru tentang cara memilih media yang tepat.  

b) Guru tidak memiliki pengetahuan dasar tentang pemanfaatan media 

Guru mata pelajaran PKn tidak memiliki pengetahuan dasar 

tentang pemanfaatan media. Sebelum menggunakan media dalam 

pembelajaran guru harus mengetahui strategi pemanfaatan dari media yang 

digunakan. Untuk itu guru harus merencanakan dengan matang sebelum 

menggunakan media dan melilih media yang tepat sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai. 

 
5.2 Saran 

5.2.1 Guru harus lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya media 

dalam pembelajaran dan memikirkan tentang pengadaan media-

media lain selain bagan dan foto sebagai penunjang pembelajaran. 
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5.2.2 Sebaiknya guru memanfaatkan media pembelajaran yang bervariasi 

yang dapat menunjang atau membantu proses pembelajaran asalkan 

memalui perencanaan yang matang. 

5.2.3 Sebaiknya guru harus menguasai penggunaan media sebelum 

menggunakannya yaitu dengan mengenali karakteristik media yang 

akan digunakan, selain itu guru harus mengetahui kelemahan dan 

kelebihan dari media tersebut.  

5.2.4 Sekolah sebaiknya memberikan pelatihan komputer, internet, dan 

pemahaman penggunaan teknologi pembelajaran bagi guru-guru 

untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan daya saing pengajar. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR DALAM PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS VIII SMP NEGERI 22 

SEMARANG 

 

 

Hal-hal yang perlu diobservasi:  

 

1. Pemanfaatan media dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan  kelas 

VIII SMP Negeri 22 Semarang 

2. Alasan media digunakan dalam setiap pembelajaran PKn 

3. Dasar pemilihan guru untuk menggunakan media dalam pembelajaran PKn 

4. Media apa yang biasanya digunakan pembelajaran PKn 

5. Intensitas penggunaan media  

6. Jenis/ bentuk media yang digunakan; grafis,bagan, poster, foto dll 

7. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemanfaatan media dalam 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan  di Kelas VIII SMP Negeri 22 

Semarang 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PESERTA DIDIK 

TENTANG PEMANFAATAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS VIII 

 SMP NEGERI 22 SEMARANG 

 

 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PKn kelas VIII selama ini? 

2. Bagaimana pendapat Anda tentang mapel PKn? 

3. Hambatan apa saja yang Anda hadapi dalam belajar PKn? 

4. Bagaimana menurut Anda cara mengajar guru selama ini? 

5. Metode apa yang biasa guru pakai dalam mengajar? 

6. Apakah guru pernah memakai media dalam pembelajaran selama ini? 

7. Media apa yang pernah digunakan guru; poster, bagan, gambar hidup, foto 

dsb.? 

8. Bagaimana guru menggunakan media tersebut? 

9. Apakah pembelajaran dengan media ini lebih memudahakan Anda untuk 

memahami materi yang diajarkan? 

10. Bagaimana bila dibandingkan dengan pembelajaran dengan metode ceramah? 

11. Bagaimana kondisi kelas saat pembelajaran dengan menggunakan media 

dibandingkan dengan pembelajaran biasanya? 

12. Bagaimana pendapat Anda setelah mengikuti pembelajaran Pkn dengan 

media?  

13. Manakah yang lebih Anda sukai pembelajaran dengan menggunakan media 

atau tidak menggunakan media? 

14. Menurut Anda apakah sudah efektif pembelajaran yang guru terapkan dengan 

pemanfaatan media? 

15. Menurut Anda apa yang harus dilakukan guru untuk membuat pembelajaran 

PKn menjadi menarik dan menyenangkan?  
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU 

TENTANG PEMANFAATAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS VIII  

SMP NEGERI 22 SEMARANG 

  

 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PKn selama ini? 

2. Model pembelajaran apa yang biasa Ibu gunakan dalam pembelajaran PKn? 

3. Apakah Ibu pernah menggunakan media dalam pembelajaran PKn selama ini?  

4. Media apa yang pernah Ibu gunakan? 

5. Apa jenis dan bentuk media yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? 

6. Apa yang menjadi dasar pemanfaatan media tersebut? 

7. Mengapa harus menggunakan media bagan dan foto, mengapa tidak 

menggunakan media lain? 

8. Apa yang Ibu lakukan sebelum pembelajaran dengan memanfaatkan media? 

9. Dari mana Ibu memperoleh media tersebut?  

10. Bagaimana Ibu menggunakan media tersebut? 

11. Saat pelaksanaan pembelajaran dengan media bagaimana respon peserta 

didik? 

12. Bagaimana hasil pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan media? 

13. Seberapa sering Ibu menggunakan media dalam pembelajaran PKn? 

14. Lalu bagaimana perbandingan pembelajaran dengan penggunaan media 

dengan tidak menggunakan media dalam pembelajaran Pkn? 

15. Nilai positif apa yang dapat diambil dari pemanfaatan media bagan dan foto 

dalam pembelajaran PKn di kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang?  

16. Bagaimana antusias siswa terhadap pembelaran PKn  setelah menggunakan 

media? 

17. Pernahkah Ibu menggunakan media lain selain bagan dan foto?  

18. Menurut Ibu mana yang lebih efektif media atau pembelajaran konvensional 

dengan metode ceramah bervariasi seperti apa yang biasa guru-guru terapkan 

dalam pembelajaran? 
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19. Mengapa pemanfaatan media tidak diterapkan setiap hari dalam pembelajaran 

PKn khususnya? 

20. Hambatan/kesulitan apa saja yang Ibu guru alami dalam pemanfaatan media 

yang Ibu gunakan dalam pembelajaran PKn?  

21. Lalu bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? 

22. Apakah pihak sekolah membantu mengatasi kesulitan yang Ibu alami? 

23. Seberapa sering media gambar digunakan dalam pembelajaran PKn atau 

hanya materi tertentu saja? 

24. Mengapa media gambar tidak digunakan dalam setiap pembelajaran?  

25. Apakah Ibu akan mengembangan media yang telah Ibu gunakan untuk 

membelajaran berikutnya? 

26. Apakah Ibu akan mencoba media lain untuk menunjang pembelajaran PKn? 

27. Sejauhmana Ibu mengikuti perkembangan teknologi untuk diterapkan dalam 

pembeljaran? 

28. Apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan pembelajartan PKn di waktu 

ayng akan datang? 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

TENTANG PEMANFAATAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS VIII  

SMP NEGERI 22 SEMARANG 

 

 

1. Apakah guru dalam membuat perangkat pembelajaran sudah sesuai dengan 

kurikulum yang digunakan? 

2. Bagaimana pengawasan yang Bapak lakukan terhadap pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru? 

3. Bagaimana menurut Bapak cara mengajar guru PKn selama ini? 

4. Menurut Bapak kesulitan apa ang dihadapi oleh guru mata pelajara PKn 

selama ini? 

5. Lalu  bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut? 

6. Bagaimana dengan dengan pengadaan media apakah pihak sekolah membantu 

guru untuk pengadaan media? 

7. Apakah ada anggaran khusus untuk pengadaan media pembelajaran bagi guru 

mapel? 

8. Apakah ada kebijakan khusus dari Kepala sekolah untuk pengadaan Lab. 

Khusus? 

9. Apakah sekolah menyediakan sarana khusus untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran yang optimal? 

10. Fasilitas yang disediakan untuk menunjang pemanfaatan media? 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

PEMANFAATAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN KELAS VIII SMP NEGERI 22 SEMARANG 

 

 
 

Meliputi : 
 
1. Profil SMP Negeri 22 Semarang 

2. Struktur Organisasi SMP Negeri 22 Semarang 

3. Pedoman pelaksanaan pembelajaran PKn kelas VIII di SMP Negeri 22 

Semarang 

4. Daftar nama peserta didik kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang 
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KURIKULUM PKn KELAS VIII 
 
  
 
 
Kelas VIII, semester 1 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
1. Menampilkan 

perilaku yang 
sesuai dengan 
nilai-nilai 
pancasila. 

1.1. Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan 
ideologi negara 

1.2. Mengurikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara 
dan ideologi negara 

1.3. Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara  

2. Memahami 
beragam konstitusi 
yang pernah 
digunakan di 
Indonesia 

2.1 Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku 
di Indonesia 

2.2 Menganalisis penyimpangan terhadap konstitusi yang 
berlaku di Indonesia 

2.3 Menunjukkan hasilhasil amandemen UUD 1945 
2.4 Menyimpulkan sikap positif terhdap pelaksanaan 

UUD 1945 hasil amandemen 
3. Menampilkan 
ketatan terhadap 
perundang-undangan 
nasional 

3.1 Mengidentifikasi tata urutan perundang-undangan 
nasional 

3.2 Mendiskripsikan proses pembuatan perundang-
undangan nasional 

3.3 Mentaati perundang-undangan nasional 
3.4 Mengidentifikasi isi kasus korupsi dan upaya 

pemberantasan korupsi di Indonesia 
3.5 Mendiskripsikan pengertian anti korupsi dan 

instrumen (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di 
Indonesia 

 
Kelas VIII, semester 2 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
4 Memahami 

pelaksanaan 
demokrasi dalam 
berbagai aspek 
kehidupan 

4.1 Menjelaskan hakikat demokrasi  
4.2 Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis 

dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
4.3 Menunjukkan sikap positif erhadap pelaksanaan 

demokrasi dalam berbagai kehidupan 
5 Memahami  

kedaulatan rakyat 
dalam sistem 
pemerintahan di 
Indonesia 

5.1 Menjelaskan makna kedaulatan rakyat 
5.2 Mendiskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan 

peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan 
rakyat 

5.3 Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan 
rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia  
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Gambar: Pelaksanaan pemnelajaran dengan memanfaatkan media dalam 

pembelajaran PKn di kelas VIII G SMP Negeriu 22 Semarang 
 
 
 

 
 

Gambar 01  
Peserta didik yang sedang antusias mengikuti pembelajaran. 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 
 

 
 

Gambar 02  
Peserta didik yang berbicara sendiri dan ada pula tiduran saat pembelajaran 

berlangsung seperti yang ditunjukkan garis panah. 
(Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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Gambar 03 
 Peserta didik yang tadinya gaduh dan berbicara sendiri akhirnya mulai 

memperhatikan selah dikondisikan oleh guru 
(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 
 
 

 
 

Gambar 04 
 Sikap peserta didik yang berbicara sendiri saat guru sedang menyiapkan media 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

Gambar 05  
tentang proses pembelajaran menggunakan media foto 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 
 
 
 

 
 

Gambar 06 
 Gambar/foto dicetak besar dan ditempel di papan withe board sehingga peserta 

didik dapat melihatnya dengan jelas 
(Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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LAMPIRAN MEDIA FOTO TOKOH-TOKOH PEMERINTAHAN 
 
 
 
 

   
 
Jimly Asshiddiqie    Hidayat Nur Wahid 
Ketua Mahkamah Konstitusi   Ketua MPR 
 
 

   
  
 
Harifin Tumpa    Agung Laksono 
Ketua Mahkamah Agung   Ketua DPR RI 
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Anwar Nasution 
Ketua Badan Pengawas Keuangan 
 
 
 
 

 
 
Busyro Muqoddas, S.H, M.Hum  
Ketua Komisi Yudisial 
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