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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil keaktifan dan hasil 
belajar siswa mata pelajaran PKn. Subyek pemberi tindakan adalah peneliti, subyek penerima 
tindakan adalah siswa kelas V yang berjumlah 14 siswa, dan guru sebagai observer yang bertugas 
merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan. Data 
dikumpulkan melalui metode observasi, tes, dokumentasi dan catatan lapangan. Teknik analisis 
data dilakukan secara analisis interaktif yang merupakan model dari teknik analisis diskriptif 
kualitatif yang terdiri dari  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan  hasil belajar siswa belajar siswa. Hal ini dapat 
dilihat dari (1) Hal ini dapat dibuktikan  dari hasil penelitian tindakan yang menunjukkan 
peningkatan hasil belajar dari 7 peserta didik meningkat menjadi 14 peserta didik dari 14 peserta 
didik mencapai  KKM 70  atau dari 50% menjadi 100%. (2) Dan juga dapat menunjukkan motivasi 
belajar dengan rincian sbb : Termotivasi dalam memperhatikan penjelasan guru dan penggunaan 
metode mencari pasangan sebelum dilakukan penelitian sebanyak 71,42% atau 10 peserta didik , 
pada siklus I sebanyak 92,86% atau 12 peserta didik dan siklus II sebanyak 100% atau 14 peserta 
didik. Termotivasi dalam menjawab pertanyaan sebelum dilakukan penelitian sebanyak 9,09% atau 
1 peserta didik, pada siklus I sebanyak 50% atau 7 peserta didik dan siklus II sebanyak 78,57% 
atau 11 peserta didik. Termotivasi dalam bertanyan terhadap materi yang belum dipahami sebelum 
dilakukan penelitian sebanyak 14,29% atau 2 peserta didik, pada siklus I sebanyak 49,53% atau 5 
peserta didik, dan siklus II sebanyak 71,42% atau 10 peserta didik. Termotivasi dalam mengerjakan 
Soal Latihan sebelum dilakukan penelitian sebanyak 78,57% atau 11 peserta didik , pada siklus I 
sebanyak  85,71 % atau 12 peserta didik, dan siklus II sebanyak 92,85% atau 13 peserta didik. 
Termotivasi  mengerjakan soal didepan kelas sebelum dilakukan penelitian sebanyak 21,43% atau 
3 peserta didik, pada siklus I sebanyak 58% atau 8 peserta didik, dan siklus II sebanyak 78,57% 
atau sebanyak 11 peserta didik. 
 
Kata kunci: Penggunaan Media Gambar , Motivasi  belajar dan hasil belajar 
 

PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 

    Sukses dan keberhasilan dalam belajar 
mengajar peran guru sangat menunjang dalam 
upaya meningkatkan hasil belajar siswa secara 
optimal. Untuk memperbaiki strategi belajar, guru 
perlu menentukan dan membuat perencanaan 
pengajaran secara seksama. Hal tersebut menuntut 
adanya perubahan-perubahan dalam pengorgani-
sasian kelas. Strategi belajar mengajar, penggu-
naan metode pengajaran maupun perilaku dan 
sikap guru dalam mengelola proses belajar 
mengajar sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. 
Hal ini dilakukan untuk mempermudah siswa 

dalam menerapkan pengetahuannya di masyarakat 
dan lingkungannya.  

     Guru kadang-kadang kurang menyadari 
bahwa siswa SD pola berpikirnya masih bersifat 
konkrit atau nyata. Banyak siswa yang meng-
anggap remeh pada pelajaran PKn, karena mereka 
menganggap pelajaran PKn adalah pelajaran yang 
mudah. Menurut penelitian yang dilakukan di kelas 
V, guru kelas V lebih sering menggunakan metode 
ceramah, tugas kelompok dan tidak pernah 
menggunakan media dalam pembelajaran, 
sehingga siswa tidak terlibat aktif dalam 
pembelajaran. Siswa tidak pernah menjawab 
pertanyaan dari guru karena merasa takut dan 
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malu. Siswa juga tidak pernah mengungkapkan 
pendapatnya setiap diminta oleh guru. Disamping 
itu nilai rata-rata tidak tercapai yaitu 7 (tujuh) serta 
KKM yang telah ditentukan minimal 70% dari 
100% yang ditargetkan. 

    Peneliti juga mengadakan wawancara 
dengan beberapa siswa, mereka memberi data yang 
sangat banyak tentang kebiasaan guru dalam 
mengajar di kelas. Guru biasanya hanya ceramah 
dan memberi tugas kepada siswa sehingga siswa 
hanya pasif menerima penjelasan dari guru dan 
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 
tersebut. Guru kelas V belum menggunakan media 
yang tepat dalam pembelajaran PKn sehingga 
siswa hanya pasif dalam pembelajaran. 

    Melihat kenyataan tersebut dibutuhkan suatu 
usaha untuk meningkatkan keaktifan siswa. Salah 
satunya adalah dengan menggunakan media yang 
tepat dalam pembelajaran Pendidikan Kewarga-
negaraan. Salah satu media yang digunakan guru 
untuk mengaktifkan siswa adalah dengan menggu-
nakan media gambar. 

    Dengan media gambar diharapkan siswa 
akan lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran 
sehingga siswa tersebut menjadi aktif bertanya, 
menjawab pertanyaan dan mengemukakan 
pendapat dalam pembelajaran. Selain menumbuh-
kan keaktifan siswa, dengan menggunakan media 
gambar guru lebih mudah menyampaikan materi 
karena siswa dapat melihat langsung hal-hal yang 
berkaitan dengan penjelasan dari guru..  
 

B. Tujuan Penelitian 
 Untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar dalam pemecahan masalah melalui media 
gambar 

 
 

 
LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN 

HIPOTESIS 
 

A. PEMBELAJARAN PKN 
1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi 
peserta didik dengan pendidik dan sumber 
belajar pada suatu lingkungan belajar yang 
meliputi guru dan siswa yang saling bertukar 

informasi. pengertian pembelajaran 
merupakan bantuan yang diberikan pendidik 
agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan 
pengetahuan, penguasaan kemahiran dan 
tabiat, serta pembentukan sikap dan 
kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata 
lain, pengertian pembelajaran adalah proses 
untuk membantu peserta didik agar dapat 
belajar dengan baik. 

Di sisi lain pembelajaran mempunyai 
pengertian yang mirip dengan pengajaran, 
tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang 
berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru 
mengajar agar peserta didik dapat belajar dan 
menguasai isi pelajaran hingga mencapai 
sesuatu objektif yang ditentukan (aspek 
kognitif), juga dapat memengaruhi perubahan 
sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek 
psikomotor) seorang peserta didik, 
namun proses pengajaran ini memberi kesan 
hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu 
pekerjaan pengajar saja. Sedangkan 
pembelajaran menyiratkan adanya interaksi 
antara pengajar dengan peserta didik. 

2. Pengertian PKn 
Pendidikan kewarganegaraan adalah 

program pendidikan berdasarkan Nilai-nilai 
pancasilasebagai wahana untuk 
mengembangkan dan melestarikan nilai luhur 
dan Moral yang berakar pada budaya bangsa 
Indonesia yang diharapkan menjadi jati diri 
yang diwujudkan dalam bentuk prilaku dalam 
kehidupan sehari-hari para Mahasiswa baik 
sebagai individu, sebagai calon guru/pendidik, 
anggota masyarakat dan makhluk ciptaan 
Tuhan Yang Maha Esa. 
 Hakikat Pendidikan kewarganegaraan 
adalah merupakan mata pelajaran yang 
memfokuskan pada pembentukkan diri yang 
beragam dari segi agama, sosio-kultural, 
bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi 
warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, 
dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila 
dan UUD1945. 
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Secara umum tujuan Pendidikan 
Kewarganegaraan adalah sebagaii berikut: 

1.      Memberikan pengertian pengetahuan dan 
pemahaman tentang Pancasila yng benar 
dan sah 

2.      Meletakkan dan membentuk pola pikir 
yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas 
serta watak ke-Indonesian 

  Khususnya pada jenjang Pendidikan 
Dasar dan Menengah, Sekolah seyogyanya 
dikembangkan sebagai pranata atau tatanan 
sosial-Pedagogis yang kondusif atau member 
suasana bagi tumbuh kembangnya berbagai 
kualitas pribadi peserta didik.Sekolah sebagai 
bagian integral dari masyarakat perlu 
dikembangkan sebagai pusat pembudayaan 
dan pemberdayaan peserta didik sepanjang 
hayat, yang mampu member keteladanan,, 
membangun kemauan, dan mengembangkan 
kreatifitas peserta didik dalam proses 
pembelajaran demokratis. 
  Dalam kerangka semua itu mata 
pelajaran PKn harus berfungsi sebagai wahana 
kurikuler pengembangan karakter warga 
negara Indonesia yang demokratis dan 
bertanggung jawab.Peran PKn dalam proses 
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 
sepanjang hayat, melalui pemberian 
keteladanan, pembangunan kemauan, dan 
pengembangan kreatifitas peserta didik dalam 
proses pembelajaran.Melalui PKn sekolah 
perlu di kembangkan sebagai pusat 
pengembangan wawasan, sikap, dan 
keterampilan hidup dan berkehidupan yang 
demokratis untuk membangun kehidupan 
demokrasi. 
 Dari kedua konsep dasar tersebut dapat 
dikemukakan bahwa paradigma pendidikan 
demokrasi melalui PKn yang perlu 
dikembangkan dalam lingkungan sekolah 
adalah pendidikan demokrasi yang bersifat 
multidimensional atau bersifat jamak. Sifat 
multidimensionalnya itu terletak pada: 
1. Pandangan yang pluralistik –uniter 

(bermaacam-macam teetapi menyatu) 

dalam  pengertian Bhineka Tunggal Ika. 
Sikapnya dalam menempatkan individu, 
Negara, dan masyarakat global secara 
harmonis. 

2. Tujuannya yang diarahkan pada dimensi 
kecerdasan (spiritual, rasional, dan sosial) 

3. Konteks (setting) yang menghasilkan 
pengalaman belajarnyayang terbuka, 
fleksibel atau luwes, dan bervariasi kepada 
dimensi tujuannya.Dalam program 
pendidikan , paradigma ini menuntut 
hal-hal sebagai berikut: 

Pertama, memberikan perhatian yang cermat 
dan usaha yang sungguh-sungguh pada 
pengembangan pengertian entang hakikat dan 
karekteristik aneka ragam demokrasi, bukan 
hanya yang berkembang di Indonesia. 
Kedua, mengembangkan kurikulum dan 
pembelajaran yang sengaja dirancang untuk 
memfasilitasi siswa agar mampu 
mengeksplorasi sebagaimana cita-
citademokrasi telah diterjemahkan kedalam 
kelembagaan dan praktik diberbagai belahan 
bumi dn dalam berbagai kurun waktu. 
Ketiga, tersedianya sumber belajar yang 
memungkinkan siswa mampu mengekplorasi 
sejarah demokrasi di negara untuk dapat 
menjawab persoalan apakah kekuatan dan 
kelemahan demokrasi yang di terapkan di 
negaranya itu secara jernih. 
Keempat, tersedianya sumber belajar yang 
dapat mempasilitasi siswa untuk dapat 
memahami penerapandemokrasi di negara lain 
sehingga mereka memiliki wawasan yang luas 
tentang ragam ide dan sistem demokrasi dalam 
berbagai konteks. 
Stuasi sekolah  dan kelas di kembangkan 
sebagai democratic laboratory atau lab 
demokrasi dengan lingkungan sekolah/kampus 
yang diperlakukan sebagai micro cosmos of 
democracy atau linkungan kehidupan yang 
demokratis yang bersifat micro ddan 
memperlakukan masyarakat luas sebagai open 
global classroom atau sebagai kelas yang 
terbuka. 
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Dengan cara itu akan memungkinkan siswa 
dapat belajar demokrasi dalam stuasi yang 
demokratis dan membangun kehidupan yang 
lebih demokratis. 

3. Pengertian Pembelajarn PKn 
 Istilah Pkn yang menggunakan dengan 
“N” atau huruf capital merupakan singkatan 
dari singkatan dari pendidikan 
kewarganegaraan Pendidikan 
kewarganegaraan (Pkn ) merupakan 
pendidikan  yang menyangkut status formal 
warganegara yang di atur dalam UU NO 2 
tahun 1949,UU NO 62 Tahun 1958,UU NO 12 
tahun 2006 tentang status kewarganegara yang 
telah berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2006. 
 Menurut pandangan Soemantri (dalam 
Ruminiati, 2007:2) pendidikan kewargaan 
Negara(Pkn) identik dengan istilah civic,yaitu 
mata pelajaran yang bertujuan membentuk atau 
membina kewarganegara yang baik,warga  
Negara yang tahu,mau sadar akan hak dan 
kewajibannya .hal ini dapat di wujudkan dalam 
bentuk sikap, prilaku dan perbuatan yang baik 
(Ruminiati, 2007:2) 
 Menurut Wahab dan Winataputra (dalam 
Ruminiati, 2009:2) menyatakan bahwa 
perubahan istilah PKN menjadi PKn perlu di 
artikan adanya pergeseran makna.Istilah PKn 
yang secara teknis diartikan sebagai status 
formal warga Negara  bergeser maknanya 
menjadi hal-hal yang berkenaan dengan warga 
Negara,yang tentunya termasuk status formal 
warga Negara. Sedangkan secara semantic, 
PKn berasal dari WN.Ke- warganegaara-an 
dapat di aartikan sebagai segala sesuatu yang 
berkenaan dengan warga Negara. 
 Berdasarkan pandangan Wahab dan 
Winataputra tersebut,Istilah Pkn dalam buku 
ajaran MI tetap menggunakan “n” huruf kecil, 
dengan makna sebagai “N” huruf capital,yaitu 
sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan 
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 
warga Negara yang baik 
 
 

B.  MOTIVASI BELAJAR 
1.   Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal 
yang saling mempengaruhi. Motivasi 
memegang peranan penting dalam proses 
belajar. Apabila guru dan orang tua dapat 
memberikan motivasi yang baik pada siswa 
atau anaknya, maka dalam diri siswa atau anak 
akan timbul dorongan dan hasrat untuk belajar. 
Menurut Sardiman (2001:83) indicator 
motivasi sebagai berikut: Tekun menghadapi 
tugas, Ulet menghadapi kesulitan, 
Menunjukkan minat terhadap macam-macam 
masalah untuk orang dewasa, Lebih senang 
bekerja mandiri, Cepat bosan pada tugas-tugas 
rutin, Dapat mempertahankan pendapatnya, 
Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, 
Senang mencari dan memecahkan masalah 
soal. 

2.  Unsur-unsur Motivasi Belajar 
Menurut Dimyati dan Mudjiono (1994:89-

92) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
motivasi belajar, yaitu: Cita-cita atau aspirasi 
siswa, Kemampuan Belajar, Kondisi Jasmani 
dan Rohani Siswa, Kondisi Lingkungan Kelas, 
dan Unsur-unsur Dinamis. 

3.   Cara Mengembangkan Motivasi Belajar 
Upaya yang dimaksud disini adalah 

bagaimana guru mempersiapkandiri dalam 
membelajarkan siswa mulai dari penguasaan 
materi, caramenyampaikannya, menarik 
perhatian siswa. Fungsi Motivasi Belajar. 
Menurut Sardiman (2000:83) fungsi motivasi 
belajar ada tiga yaknisebagai berikut: 
a. Mendorong manusia untuk berbuat sebagai 

penggerak atau motor yang melepaskan 
energi. Motivasidalam hal ini merupakan 
motor penggerak dari setiap kegiatan 
yangakan dikerjakan. 

 b. Menentukan arah perbuatanYakni ke arah 
tujuan yang hendak dicapai. Dengan 
demikian motivasidapat memberikan arah 
dan kegiatan yang harus dikerjakan 
sesuaidengan rumusan tujuannya. 
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 c. Mendorong timbulnya kelakuan atau 
sesuatu perbuatanTanpa motivasi maka 
tidak akan timbul suatu perbuatan seperti 
belajar 

 d.  Menyeleksi perbuatanYakni menentukan 
perbuatan-perbuatan apa yang harus 
dikerjakanyang serasi guna mencapai 
tujuan, dengan menyisihkan perbuatanyang 
tidak bermanfaat dengan tujuan tersebut. 

 
C. HASIL BELAJAR 
1.  Pengertian Hasil Belajar 

     Pengertian Hasil BelajarMenurut 
Catharina Tri Anni (2002:4) hasil belajar 
merupakanperubahan perilaku yang diperoleh 
pembelajar setelah mengalami aktivitasbelajar. 
Hasil belajar juga merupakan kemampuan 
yang diperoleh siswasetelah melalui kegiatan 
belajar (H. Nashar, 2004: 77). Hasil belajar 
adalahterjadinya perubahan dari hasil masukan 
pribadi berupa motivasi danharapan untuk 
berhasil dan masukan dari lingkungan berupa 
rancangandan pengelolaan motivasional tidak 
berpengaruh terdadap besarnya usahayang 
dicurahkan oleh siswa untuk mencapai tujuan 
belajar (Keller dalam H Nashar, 2004: 77). 
Seseorang dapat dikatakan telah belajar 
sesuatuapabila dalam dirinya telah terjadi suatu 
perubahan, akan tetapi tidak semua perubahan 
yang terjadi. Jadi hasil belajar merupakan 
pencapaiantujuan belajar dan hasil belajar 
sebagai produk dari proses belajar, 
makadidapat hasil belajar. 

2.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil 
Belajar 

     Faktor- Faktor yang mempengaruhi 
Hasil BelajarMenurut Dalyono (1997: 55-60) 
berhasil tidaknya seseorang dalambelajar 
disebabkan oleh dua faktor yaitu: 
a.  Faktor Intern (yang berasal dari dalam 
diri orang yang belajar) 

1).   Kesehatan 
2).   Intelegensi dan Bakat 
3).   Minat dan Motivasi 
4).   Cara belajar 

b.   Faktor Eksternal (yang berasal dari luar 
diri orang belajar) 

1).  Keluarga 
2).  Sekolah 
 3).  Masyarakat 
 4). Lingkungan sekitar 

3.   Macam-macam Hasil belajar 
Dalam sistem pendidikan nasional 

rumusan tujuan pendidikan menggunakan 
klasifikasi hasil belajar dari Benyamin S. 
Bloom dalam Catharina Tri Ani (2006:7-12) 
secara garis besar membaginya menjadi tiga 
ranah, yaitu: 
 a. Ranah Kognitif  berkaitan dengan 

kemampuan intelektual seseorang. Hasil 
belajar kognitif melibatkan siswa kedalam 
proses berpikir seperti menginggat, 
memahami, menerapkan, menganalisa 
sintesis danevaluasi. 

 b. Ranah Afektif  berkaitan dengan 
kemampuan yang berkenaan dengan sikap, 
nilai perasaan dan emosi. Tingkatan-
tingkatannya aspek ini dimulai dari yang 
sederhana sampai kepada tingkatan yang 
kompleks, yaitu penerimaan, penanggapan 
penilaian, pengorganisasian, dan 
karakterisasi nilai. 

 c. Ranah Psikomotor berkaitan dengan 
kemampuan yang menyangkut gerakan-
gerakan otot. Tingkatan-tingkatan aspek 
ini, yaitu gerakan refleks keterampilan 
pada gerak dasar kemampuan 
perseptual,kemampuan dibidang pisik, 
gerakan-gerakan skil mulai dari 
keterampilan sederhana sampai kepada 
keterampilan yang kompleks dan 
kemampuan yang berkenaan dengan non 
discursive komunikasi seperti gerakan 
ekspresif dan interpretative 

 
D. Media Gambar 
1. Pengertian Media 

 Secara harafiah kata “media” berasal 
dari bahasa Latin, yang merupakan bentuk 
jamak dari “medium” yang berarti perantara 
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atau alat (sarana) untuk mencapai sesuatu. 
Association for Education and 
Communication Technology (AECT) 
mendefinisikan media adalah segala bentuk 
yang dipergunakan untuk suatu proses 
penyaluran informasi. Sedangkan Education 
Association (NEA) dalam Bahan Ajar Cetak 
Pengembangan Pendidikan PKn SD oleh 
Ruminiati mendefinisikan media sebagai 
benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, 
didengar, dibaca atau dibicarakan beserta 
instrumen yang dipergunakan dengan baik 
dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga 
dapat mempengaruhi efektifitas program 
instruksional. 

Dari kedua definisi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa media merupakan sesuatu 
yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat 
merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan 
siswa, sehingga dapat terjadi proses belajar 
pada dirinya. Penggunaan media secara 
efektif memungkinkan siswa dapat belajar 
lebih baik dan dapat meningkatkan 
performan mereka sesuai dengan tujuan yang 
akan dicapai. 

2. Langkah-langkah Menggunakan Media 
Gambar 
a.   Memilih gambar yang baik dalam 
pengajaran 
b.   Menggunakan gambar dalam kelas 
c.   Mengajar siswa membaca gambar  

3. Kelebihan dan Kekurangan Media 
Gambar 
a.   Kelebihan Media Gambar 
1. Sifatnya konkrit, gambar lebih realistis 

menunjukkan pokok masalah 
dibandingkan dengan media verbal 
semata. 

2. Gambar dapat mengatasi batasan ruang 
dan waktu. Tidak semua benda, obyek 
atau peristiwa dapat dibawa ke kelas. 

3. Gambar dapat mengatasi keterbatasan 
pengamatan kita. 

4. Dapat memperjelas suatu masalah, 
dalam bidang apa saja dan untuk tingkat 

usia berapa saja, sehingga dapat 
mencegah atau membetulkan 
kesalahpahaman. 

5. Murah harganya dan gampang didapat 
serta digunakan, tanpa memerlukan 
peralatan khusus. 

  b.   Kelemahan Media Gambar 
1.    Kadang-kadang terlampau kecil untuk 
ditunjukan di kelas yang besar 
2.  Gambar mati adalah gambar dua dimensi. 

Untuk menunjukkan dimensi yang ke 
tiga (kedalaman benda), harus 
digunakan satu seri gambar dari objek 
yang sama tetapi dari sisi yang berbeda. 

3.    Tidak dapat menunjukkan gerak . 
4.  siswa tidak selalu mengetahui bagaimana 

membaca ( mengintertretasi) gambar. 
5.  siswa tidak selalu mengetahui bagaimana 

membaca ( mengintertretasi) gambar. 
 
E. PENELITIAN YANG RELEFAN 
  Ada beberapa penelitian ssssebelumnya 
yang dipandang relevan dengan penelitian 
ini,antara lain: 
1. Penelitian Rini Puji Lestari, tahun 2009 dengan 

judul ”Penggunaan Media Gambar Guna 
Meningkatkan Keaktifan Siswa Dalam 
Pembelajaran PKn kelas IV SD Negeri 2 
Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten 
Boyolali. Berdasarkan hasil penelitian tindakan 
kelas di kemukakan lima kesimpulan.1. 
Penggunaan media gambar dalam proses 
belajar mengajar Pkn, sebelum menggunakan 
media gambar sebagai media pembelajaran 
pendidikan kewarganegaraan dapat mening-
katkan pengetahuan siswa terhadap tokoh-
tokoh perjuangan kemerdekaan. 2. Meningkat-
kan minat siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 
4.Meningkatnya kerjasama siswa dalam 
mengikuti pembelajaran. 5.Dapat meningkat-
kan kemampuan siswa dalam mengingat 
tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan. 

2. Penelitian Wari Hermiati, tahun 2011 dengan 
judul “Penggunaan media gambar untuk 
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meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn 
materi cinta tanah air pada siswa kelas III SDN 
Pagar II Bangil Pasuruan. Berdasarkan hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 
media gambar untuk meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar PKn materi cinta tanah air 
pada siswa kelas III SDN Pogar II dilakukan 
dengan cara (a) Penjelasan guru diawal 
pembelajaran, (b) Kegiatan pembelajaran 
menggunakan media gambar, (c) Pembahasan 
bersama. Dan kesimpulan dari penelirian ini 
adalah: (1) media gambar dapat digunakan 
dengan baik, (2) penggunaanmedia gambar 
meningkatakan aktivitas belajar dan hasil 
belajar siswa. 

 
B. Kerangka Pemikiran 

Media mempunyai kegunaan yang besar 
dalam proses pembelajaran. Media dapat memper-
mudah guru dalam menyampaikan materi kepada 
siswa. Dengan media siswa dapat aktif bertanya, 
mengemukakan pendapat dan menjawab 
pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Dalam pembelajaran Pkn media sangat 
membantu siswa dalam memahami suatu materi. 
Masih banyak guru yang menggunakan metode 
ceramah pemberian tugas saja sehingga siswa 
masih pasif dalam pembelajaran khususnya 
pembelajaran Pkn. Guru harus memilih cara / 
strategi yang tepat agar siswa menjadi lebih aktif 
dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran Pkn di 
SD. 

Guru menggunakan media gambar karena 
media gambar adalah media yang paling mudah 
dimengerti dan paling umum digunakan di bangku 
sekolah dasar. 

Dengan demikian diharapkan dengan 
penggunaan media gambar secara benar dan tepat 
dapat lebih aktif menumbuhkan keaktifan siswa 
pada pembelajaran Pkn.  

 
C. Hipotesis Tindakan 
 Penggunaan media gambar dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa SD 
Muhammadiyah Simo dalam mengingat tokoh-
tokoh perjuangan tahun ajaran 2012/2013. 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan melalui 
proses kerja kolaborasi antara guru kelas V SD 
Muhammadiyah Simo Boyolali, kepala 
sekolah dan peneliti dalam meningkatkan 
aktivitas dan prestasi belajar PKn siswa dengan 
media gambar. 
 

B.   Subjek Penelitian 
Subyek penelitian ini adalah guru kelas V 

SD Muhammadiyah Simo, dalam hal ini guru 
kelas VI adalah juga sebagai peneliti, dan juga 
siswa kelas VI. Siswa kelas V ini berjumlah 18 
siswa. Objek penelitian ini dalam Kegiatan 
Belajar Mengajar atau KBM adalah anak, dan 
yang menjadi peneliti adalah guru. 
 

E.  Tekik Pengumpulan Data 
1. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekolah dan 
identitas siswa, yaitu nama siswa, nomor 
induk siswa dan juga dokumentasi yang 
ada di SD Muhammadiyah Simo Boyolali. 

2. Tes/prestasi belajar 
Data diperoleh dari hasil nilai tes yang 
diberikan kepada siswa. 

3. Observasi 
Observasi yang dilakukan peneliti adalah 
mengamati partisipasi aktif dari siswa serta 
keaktifan guru sebagai wujud pemahaman 
materi PKn dalam pembelajaran PKn pada 
siswa kelas VI SD Muh. Sambon Boyolali 
dengan media gambar. 

4. Wawancara 
Melalui wawancara peneliti dapat 
menggali tidak saja apa yang diketahui dan 
dialami oleh obyek penelitian, tetapi juga 
apa yang tersembunyi dalam diri obyek 
penelitian dan hal-hal yang bersifat lintas 
waktu, yang berkaitan dengan masa 
lampau, waktu sekarang dan yang akan 
datang. 

 
F.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis  data yang digunakan dengan 
teknik interaksi yang berbentuk Penelitian 
Tindakan Kelas. 
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G.  Indikator Kinerja 
 Indikator pencapaian merupakan 
rumusan pencapaian yang akan dijadikan 
acuan dalam menentukan keberhasilan dan 
keefektifan penelitian. Yang menjadikan 
indicator pencapaian dalam penelitian ini 
adalah apabila 70% dari jumlah siswa dalam 
mengerjakan soal tes mendapat nilai ≥70. 
 

HASIL PENELITIAN DAN  
PEMBAHASAN 

 
Pembahasan berisi tentang uraian dan 

penjelasan mengenai hasil penelitian tindakan 
kelas yang telah dilakukan oleh peneliti 
bekerjasama dengan guru kelas V. Beberapa hal 
yang dijelaskan dalam pembahasan adalah sesuatu 
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 
dan hipotesis tindakan. Selama proses penelitian, 
tindakan yang dilakukan oleh peneliti yang 
berperan sebagai guru di kelas adalah berupaya 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan 
motivasi belajar siswa pada materi mengingat jasa 
pahlawan dengan menggunakan media alat peraga. 

Adapun permasalahan yang akan dicari 
jawabannya dalam penelitian ini adalah:  
1. Apakah dengan melalui penggunaan media 

gambar pahlawan dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa dalam mengingat tokoh-tokoh 
pahlawan? 

2. Apakah dengan melalui penggunaan media 
gambar dapat meningkatkan motivasi belajar 
siswa dalam mengingat tokoh-tokoh 
pahlawan? 

Dalam rangka meningkatkan hasil belajar 
siswa dan motivasi belajar siswa, peneliti selalu 
melakukan pembenahan pelaksanaan tindakan 
pada kegiatan pembelajaran. Pembenahan 
pelaksanaan tindakan tersebut adalah dengan 
memotivasi belajar siswa selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

Motivasi belajar siswa dalam memper-
hatikan penjelasan guru di kelas, keberanian untuk 
bertanya terhadap materi yang belum dipahami, 
keberanian untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh gurunya, keberanian siswa dalam 
mengerjakan soal di depan kelas dapat meningkat 
dengan memotivasi siswa secara tepat agar siswa 
mempunyai keterlibatan yang tinggi pada saat 
kegiatan pembelajaran. Melalui alat peraga, siswa 
mampu memahami penjelasan yang diberikan oleh 
temannya yang dikuatkan klarifikasi dan tambahan 
seperlunya dari guru kelas sehingga tercapai tujuan 
pembelajaran yang diinginkan.  

Penelitian tindakan kelas yang telah 
dilakukan secara kolaboratif antara peneliti sebagai 
guru, guru kelas V sebagai observer dalam proses 
pembelajaran nilai tempat dengan menggunakan 
media alat peraga berupaya untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa dan motivasi belajar siswa. 
Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur 
tercapainya motivasi belajar siswa dalam proses 
pembelajaran yaitu: 
1. Termotivasi memperhatikan penjelasan guru di 

kelas 
2. Termotivasi bertanya terhadap materi yang 

belum dipahami 
3. Termotivasi menjawab pertanyaan 
4. Termotivasi mengerjakan latihan soal 
5. Termotivasi mengerjakan soal di depan kelas. 

Tingginya tingkat hasil belajar siswa dan 
motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran 
nilai tempat dapat memperlancar jalannya 
pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan yaitu: 
1. Hasil belajar siswa meningkat. Hal ini dapat 

dilihat sebelum dilakukan penelitian nilai rata-
rata siswa 63,64, pada siklus I nilai rata-rata 
siswa 68,39, pada siklus II nilai rata-rata siswa 
78,07. 

2. Termotivasi memperhatikan penjelasan guru di 
kelas sebelum dilakukan penelitian ada 10 
siswa (71,42%), pada siklus I ada 12 siswa 
(92,86%), dan siklus II ada 14 siswa (100%) 

3. Termotivasi bertanya terhadap materi yang 
belum dipahami sebelum dilakukan penelitian 
ada 2 siswa (14,29%), pada siklus I ada 5 
siswa (49,53%), dan siklus II ada 10 siswa 
(71,42%). 
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4. Termotivasi menjawab pertanyaan sebelum 
dilakukan penelitian ada 1 siswa (9,09%), pada 
siklus I ada 7 siswa (50%), dan siklus II ada 11 
siswa (78,57%) 

5. Termotivasi mengerjakan latihan soal sebelum 
dilakukan penelitian ada 11 siswa (78,57%), 
pada siklus I ada 12 siswa (85,71%), dan siklus 
II ada 13 siswa (92,85%). 

6. Termotivasi mengerjakan soal di depan kelas 
sebelum dilakukan penelitian ada 3 siswa 
(21,43%), pada siklus I ada 8 siswa (58%), dan 
siklus II ada 11 siswa (78,57%). 

Berdasarkan uraian di atas bahwa penggunaan 
strategi  pembelajaran demonstrasi dengan alat 
peraga dalam kegiatan pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dan motivasi 
belajar siswa pada materi nilai tempat di kelas. 
Dengan demikian data penelitian tersebut 
mendukung diterimanya hipotesis bahwa 
penggunaan media alat peraga dapat  
meningkatkan hasil belajar siswa pada materi nilai 
tempat di kelas V dan meningkatkan motivasi 
belajar siswa yang meliputi: termotivasi 
memperhatikan penjelasan guru di kelas, 
termotivasi bertanya terhadap materi yang belum 
dipahami, termotivasi menjawab pertanyaan, 
termotivasi mengerjakan latihan soal, termotivasi 
mengerjakan soal di depan kelas pada materi nilai 
tempat.. 
 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tidakan kelas yang 
dilakukan dengan menerapkan metode Media 
Gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswaa 
dalam pembelajaran PKn pada siswa kelas V SD 
Muhammadiyah  Kecamatan Simo, Kabupaten 
Boyolali. Hal ini terbukti dari hasil penelitian 
tindakan yang menunjukkan peningkatan hasil 
belajar dari 7 siswa menjadi 14 siswa dari 14 siswa 
mencapai KKM (≥70) atau dari 50% menjadi 
100%. 

Penerapan Media Gambar dapat meningkatkan 
motivasi belajar terbukti motivasi untuk 
memperhatikan penjelasan guru rata-rata mencapai 
100%, termotivasi bertanya terhadap materi yang 

belum dipahami rata-rata mencapai 67,85%, 
Termotivasi menjawab pertanyaan rata-rata 
mencapai 71,43%, termotivasi mengerjakan latihan 
soal mencapai 89,29%, termotivasi mengerjakan 
soal didepan kelas mencapai rata-rata 75,57%. 

 
B. Saran 
1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah hendaknya memberikan 
dukungan kepada para guru untuk dapat 
menerapkan metode Media Gambar dalam 
pembelajaran untuk menunjang proses 
pembelajaran yang aktif dan menyenangkan 
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. 

2. Bagi Guru 
a. Guru PKn diharapkan dapat menerapkan 

metode pembelajaran yang bervariasi, 
inovatif dan menyenangkan diantaranya 
dengan menerapkan metode Media 
Gambar. 

b. Guru hendaknya selalu memberikan 
bimbingan dan motivasi pada siswa agar 
siswa aktif dalam pembelajaran sehingga 
dapat meningkatkan hasil belajar. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti PKn selanjutnya dapat 
menerapkan penelitian serupa dengan materi 
dan metode pembelajaran aktif yang berbeda 
agar dapat menghasilkan lulusan yang handal. 
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