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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Dimyati dan mudjiono (2006:7) medefinisikan belajar sebagai 

perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu 

dengan individu dan individu dengan lingkungan. Menurut Djamarah (2006:199) 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan latihan. 

Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut 

pengetahuan, keterampilan maupun  sikap, bahkan meliputi segenap aspek 

organisme atau pribadi. Kegiatan belajar mengajar seperti mengorganisasi 

pengalaman belajar,mengelolah kegiatan belajar mengajar, menilai proses, dan 

hasil belajar, kesemuanya termasuk dalam cakupan tanggung jawab guru.  

Jadi pengertian belajar dapat disimpulkan menjadi 3 unsur utama, yaitu:  

(1) belajar adalah perubahan tingkah laku, (2) perubahan tingkah laku tersebut 

karena adanya pengalaman, (3) perubahan tingkah laku tersebut bersifat permanen 

atau tetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Melalui kegiatan pembelajaran 

juga diharapkan sikap anak tumbuh berkembang kearah yang positif. 

Menurut Jihad (2008: 11) pembelajaran merupakan suatu proses yang 

terdiri dari kombinasi dua aspek yaitu: belajar tertuju kepada kepada apa yang 

harus dilakukan oleh siswa, mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan 

oleh guru sebagai pemberi pelajaran. Dengan kata lain pembelajaran pada 

hakikatnya merupakan proses komunikasi antara peserta didik dengan dengan 

peserta didik dalam rangka perubahan  sikap. Selain itu menurut Hamalik 
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(2003:57) pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

tersusun dari komponen-komponennya yang saling berkaitan guna mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran perlu mempertimbangkan keseluruhan faktor yang dapat 

mempengaruhi belajar seperti pedapat syah (2004:144) berikut ini bahwa faktor-

faktor belajar dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: faktor internal/faktor 

dari dalam diri siswa, faktor eksternal/faktor dari luar siswa, faktor pendekatan 

belajar.Dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mempertimbangkan 

faktor seperti dijelaskan diatas. 

Seorang guru disini memegang  peranan penting dalam keberhasilan 

terlaksananya proses pembelajaran terutama dalam memilih media, strategi, 

metode, maupun pendekatan belajar yang digunakan dan sesuai pada materi 

pelajaran yang akan disampaikan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

2.2 Hasil belajar  

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:3), hasil belajar merupakan hasil 

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindakan 

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, dari sisi siswa hasil belajar 

merupakan  tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada 

saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-

jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.  

Ranah kognitif bekenaan dengan hasil belajar intelektual terdiri dari enam 

aspek, yaitu: pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, 

dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, 
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yakni: penerimaan, jawaban, atau reaksi,  penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak. Ada enam aspek ranah psokomotorik. Yakni gerakan reflek, 

keterampilan gerakan dasar, kemapuan perseptual, keharmonisan dan ketepatan, 

gerakan keterampilan kompleks, gerakan ekspresif dan interperatif.  

Ketiga ranah tersebut menjadi obyek penilaian hasil belajar. Diantara 

ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh guru disekolah 

karena berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menguasai materi pengajaran. 

Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan 

pelajaran.  

Sudjana, (2005:22) menjelaskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya, 

sedangkan Jihad, (2008:14) menyimpulkan bahwa hasil belajar berupa pencapaian 

bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik dari proses belajar yang dilakukan dari waktu tertentu. 

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar proses 

perubahan tingkah laku  pada diri seseorang sebagai hasil dari proses belajar yang 

dicapai dalam pengetahuan dan pengalaman terhadap ilmu yang dipelajarinya. 

 

2.2.1  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Anak di Sekolah Dasar 

 Belajar yang efektif sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional 

yang ada. Pelaksanaan faktor-faktor belajar tersebut juga merupakan faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap hasil belajar siawa. Hamalik, (2007:32-33) faktor-

faktor belajar itu meliputi. 
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a. Faktor kegiatan, penggunaan ulangan: Siswa belajar melakukan kegiatan 

seperti melihat, mendengar, merasakan, berfikir, kegiatan motorik dan 

sebagainya maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang diperlukan untuk 

memperoleh pengetahuan, sikap, kebiasaan dan minat. Apa yang dipelajari 

perlu digunakan secara praktis dan diadakan ulangan secara kontinyu 

dibawah kondisi yang serasi, sehingga penguasaan hasil belajar siswa lebih 

mantap dengan demikian prestasi siswa juga akan meningkat. 

b. Faktor asosiasi besar manfaatkan dalam belajar, karena semua pengalaman 

belajar antara yang lama dengan yang baru secara berurutan diasosiasikan 

menjadi satu kesatuan pengalaman. 

c. Pengalaman masa lampau bahan apresiasi dan pengertian-pengertian yang 

telah dimiliki siswa menjadi dasar untuk menerima pengalaman dan 

pengertian baru. 

d. Faktor kesiapan belajar. Murid yang telah siap belajar akan dapat melakukan 

kegiatan belajar lebih mudah dan berhasil. Faktor kesiapan ini erat 

hubungannya dengan masalah kematangan, minat, kebutuhan dan tugas-tugas 

perkembangan. 

e. Faktor minat dan usaha. Belajar dengan minat ini akan mendorong siswa 

belajar lebih baik dari pada belajar tanpa minat. Minat ini akan timbul apabila 

tertarik akan sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannnya atau merasa 

sesuatu yang akan dipelajari dirasakan bermakna bagi dirinya. Namun 

demikian, minat tanpa adanya usaha yang baik maka belajar akan sulit 

berhasil. 
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f. Faktor-faktor fisiologis. Kondisi badan siswa yang belajar sangat berpengaruh 

dalam proses belajar. Badan yang lemah, lelah akan menyebabkan perhatian tak 

mungkin untuk melakukan kegiatan belajar yang sempurna. Karena itu faktor 

fisiologis sangat menentukan berhasil tidaknya murid yang belajar. 

g. Faktor intelegensi. Murid yang cerdas akan lebih berhasil dalam kegiatan 

belajar, karena ia akan lebih mudah menangkap dan memahami pelajaran dan 

lebih mudah mengingat. Anak yang cerdas akan lebih mudah berfikir kreatif 

dan lebih cepat mengambil keputusan. Hal ini berbeda dengan siswa yang 

kurang cerdas, dan siswa yang lamban. 

 

2.3 Pengertian Pembelajaran  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu 

sosial, seperti  sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, poliik, hokum, dan budaya. Ilmu 

pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomina sosial yang 

mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu 

sosial(sosial, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hokum dan budaya (Trianto, 

2010:171). 

Matorella (dalam Solihatin dan Raharjo, 2011:14) menyatakan bahwa 

pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek “pendidikan” dari pada “transfrer 

konsep”. Hal ini dikarenkan dalam pembelajaran pendidikan IPS peserta didik 

diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan 

mengembangkan, serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya 

berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Dengan demikian, pembelajaran IPS 

harus diformulasikan pada aspek kependidikannya. 
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Mata pelajaran IPS disekolah dasar para siswa diharapkan dapat memiliki 

pengetahuan dan wawasan tentang  konsep-konsep dasar ilmu sosial dan humaniora, 

memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial dilingkungan, serta 

memiliki keterampilan mengkaji dan memecahkan masalah-masalah sosial tersebut. 

Pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pendidikan dari transfer konsep 

karena dalam pembelajaran IPS siswa  diharapkan memperoleh pemahaman terhadap 

sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai moral, dan 

keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. 

Disimpulkan bahwa pembelajaran ilmu pengetahuan sosial  disekolah dasar 

merupakan suatu konsep yang pentig dlam kehidupan siswa adalam melakukan 

interaksi dengan lingkungannya. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial perlu 

adanya inovasi baru  dalam pembelajaran yang dilakukan didalam kelas. Pembelajaran 

yang dilakukan dapat dimodifikasi dengan memamfaatkan media pembelajaran serta 

ditunjang dengan model-model pembelajaran yang inovatif.  

Pembelajaran ilmu pengetahuan sosiaal disekolah dasar apabila digunakan media 

yang menarik minat siswa untuk belajar model-model pembelajaran yang inovatif maka 

akan tercapainya tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial disekolah dasar yaitu 

mengembangkan minat, bakatmaupun kemampuan anak terhadap lingkungannya 

 

2.3.1 Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Nursed Sumaatmadja, (2005:10) pembelajaran IPS bertujuan 

membina anak menjadi warga Negara yang baik, yang memiliki pengetahuan 

keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguana yang berguana bagi dirinya 

sendiri serta masyarakat dan Negara. Melalui pembelajaran IPS, anak didik dibina 

dan dikembangkan kemampuan mental-intelektualnya menjadi warga Negara 



15 
 

  

yang berketerampilan dan berkepedulian sosial serta bertanggung jawab sesuai 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Berdasarkan Peraturan 

Menrti Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006, tujuan 

pembelajaran IPS ditingkat  sekolah dasar dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan kehidupan sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemansiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetensi 

dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan global. 

2.3.2 Ruang lingkup mata pelajaran IPS  

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 

2006,  ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Manusia, tempat dan lingkungan 

2. Waktu, keberlanjutan dan perubahan 

3. Sistem sosial dan budaya 

4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan  

 Keempat kelompok bahan kajian IPS SD/MI tersebut disajikan secara spiral, 

artinya setiap bahan kajian disajikan di semua tingkat kelas tetapi dengan tingkat 

kedalaman yang berbeda; semakin tinggi tingkat kelas semakin dalam bahasannya. 
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2.4 Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar 

Tabel 2.1 SK dan KD IPS kelas V semester II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh 

pejuang pada masa penjajahan Belanda dan 

Jepang. 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia. 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan 

 

Berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata 

pelajaran IPS kelas V semester 2 tersebut, peneliti menentukkan ruang lingkup 

penelitian menggunakan media kargawan pada KD 2.3 Menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

 

2.4.1 Materi pembelajaran IPS 

1. Jasa dan Peranan Tokoh Pejuang dalam Memproklamasikan Kemerdekaan 

Indonesia 
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a. Ir. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang 

biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 

dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970.  

1) Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah 

Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Achmad 

Soebardjo. 

2) Bung Karno menandatangani teks Proklamasi atas nama bangsa 

Indonesia bersama Bung Hatta. 

3) Bung Karno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

di kediamannya di jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. 

b. Drs. H. Mohammad Hatta (populer sebagai Bung Hatta, lahir di 

Bukittinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902 – wafat di Jakarta, 14 

Maret 1980 pada umur 77 tahun). Beberapa peran Bung Hatta dalam 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. 

1) Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi di rumah 

Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Mr. Achmad 

Soebardjo. 

2) Bung Hatta menandatangani teks Proklamasi atas nama bangsa 

Indonesia bersama Bung Karno. 

3) Mr. Achmad Soebardjo  (lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 

1896 – wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun) adalah 

Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Mr. Achmad 

Soebardjo menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana 

Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. 
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c. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan 

Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. 

Ia melanggar perintah Sekutu yang melarang para pemimpin Indonesia 

mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Laksamana 

Tadashi Maeda menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan 

konsep teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

d. Sukarni (lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916 – wafat di Jakarta, 7 

Mei 1971 pada umur 54 tahun), yang nama lengkapnya adalah Sukarni 

Kartodiwirjo, adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Sukarni 

mengusulkan agar yang menandatangani teks Proklamasi adalah Bung 

Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. 

e. Fatmawati yang bernama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 

1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980 dan 

dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit Bendera 

Pusaka Sang Saka Merah Putih yang turut dikibarkan pada upacara 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 

56, Jakarta.  

f. Sayuti Melik mengetik naskah Proklamasi setelah ia sempurnakan dari 

tulisan tangan Bung Karno.  Selain tokoh – tokoh di atas, juga terdapat 

para tokoh-tokoh yang ikut berperan dalam Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia. Para tokoh-tokoh tersebut adalah sebagai berikut. 

g. B.M..Diah Beliau merupakan tokoh yang berperan sebagai wartawan 

dalam menyiarkan kabar berita Indonesia Merdeka ke seluruh penjuru 

tanah air. 
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h. Latif Hendraningrat, S. Suhud dan Tri Murti Mereka berperan penting 

dalam pengibaran bendera merah putih pada acara proklamasi 17-08-

1945. Tri Murti sebagai petugas pengibar pemegang baki bendera 

merah putih. 

i. Frans S. Mendur Beliau seorang wartawan yang menjadi perekam 

sejarah melalui gambar-gambar hasil bidikannya pada peristiwa-

peristiwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia bersama 

kawan-kawannya di Ipphos (Indonesia Press Photo Service).  

j. Syahrudin Adalah seorang telegraphis pada kantor berita Jepang yang 

mengabarkan berita proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia ke 

seluruh dunia secara sembunyi-sembunyi ketika personil jepang 

istirahat pada tanggal 17 agustus 1945 jam 4 sore.  

k. Soewirjo Beliau adalah walikota Jakarta Raya yang mengusahakan 

kegiatan upacara proklamasi dan pembacaan proklamasi berjalan aman 

dan lancar. 

2. Sikap Menghargai Jasa dan Peranan Tokoh Pejuang dalam 

Memproklamasikan Kemerdekaan 

Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk menuju Indonesia yang dicita citakan. 

Cita-cita itu adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Hal  tersebut sesuai 

dengan apa yang tercantum dalam tujuan negara Indonesia sebagai berikut: 

a. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia; 

b. Meningkatkan kesejahteraan umum; 

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; 

d. Turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. 
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Untuk terwujudnya cita-cita tersebut di atas, masyarakat Indonesia harus 

bekerja keras dan saling bekerja sama. Seperti halnya telah dicontohkan oleh para 

pahlawan bangsa Indonesia dalam perjuangannya mencapai kemerdekaan 

Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah merupakan suatu kewajiban 

untuk meneruskan perjuangan itu. Tentu saja bentuk perjuangan itu harus 

disesuaikan dengan keadaan zaman dan kemampuan kita masing-masing. Yang 

jelas, kita berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berguna. 

Untuk menghargai jasa para pahlawan tersebut, ada hal yang perlu 

diperhatikan dan dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, antara lain 

sebagai berikut. 

a. Bertanggung jawab sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Misalnya, hal 

pembelaan negara dan menghormati lambang-lambang Negara sebagai 

simbol pemersatu bangsa serta ketaatan membayar pajak tepat waktunya. 

Selain itu juga ikut mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang ada. 

b. Kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk kepentingan 

bangsa dan negara, kita harus mempunyai sikap rela berkorban dengan tidak 

mementingkan pribadi atau golongan. Misalnya, merelakan sebagian milik 

pribadi untuk kepentingan umum, seperti untuk pembangunan jalan dan 

memberikan sumbangan kepada korban becana alam. 

c. Menanamkan pengertian di dalam hati, bahwa perjuangan untuk 

mempertahankan dan mengisi kemerdekaan merupakan ibadah sebagimana 

diajarkan oleh agama. 

d. Adanya sikap saling menghormati antarmanusia. 

e. Bersikap dan berbuat adil terhadap sesama manusia 
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2.5 Media pembelajaran 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari 

pengirim menuju penerima. Lebih lanjut, mediator dapat pula mencerminkan 

pengertian bahwa setiap system pembelajaran  yang melakukan peran mediasi, 

mulai dari guru sampai kepada peralatan paling canggih, dapat pula disebut 

media. Ringkasannya, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan 

pesan-pesan pembelajaran (Asyad, 2010:4)  

Menurut Hanafiah Suhana (2009:59-60)  Media pembelajaran merupakan 

segala bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa 

belajar secara cepat, tepat, muda, benar, dan tidak terjadinya verbalisme. Media 

pembelajaran merupakan alat bantu pendengaran dan pengliatan (Audio Visual 

Aid) bagi peserta didik dalam rangka memperoleh pengalaman belajar secara 

signifikan. Pengalaman belajar dapat diperoleh melalui: 

1. Situasi dan kondisi yang sesungguhnya; 

2. Mengamati benda pengganti dalam wujud alat peraga 

3. Membaca bahan-bahan cetakan, seperti majalah, buku, surat kabar dan 

sebagainya.   

Kedudukan media dalam pembelajaran sangat penting. Sebab media dapat 

menunjang keberhasilan pembelajaran. Guru dan siswa sama-sama bisa belajar 

dan menguasai materi dengan bantuan media yang telah ditentukan sesuai isi dan 

tujuan materi pembelajaran.  Menurut Musfiqon (2012:37) kedudukan media 

dalam pembelajaran dapat digambarkan dalam bagan berikut: 
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Gambar 2.1 Kedudukan media dalam pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran antara materi, guru, dan strategi dan media, 

dan siswa menjadi rangkaian mutual yang saling mempengaruhi sesuai kedudukan 

masing-masing. Guru berkedudukan sebagai penyalur pesan dan siswa sebagai 

penerima pesan. Sedangkan media berkedudukan sebagai perantara dalam 

pembelajaran. Namun pemilihan media yang tepat sangat dipengaruhi strategi, 

pendekatan, metode dan format pembelajaran yang digunakan guru. 

Kolaborasi antara materi pelajaran, strategi, siswa dan guru merupakan syarat 

penting dalam penerapan media pembelajaran. Sebagus apapun media yang digunakan 

tanpa didukung metode yang tepat dan guru yang terampil menggunakan meda pastilah 

media tersebut menjadi tidak efektif. Keberhasilan dalam pengggunaan media juga 

dipengaruhi faktor lain yang merupakan komponen pembelajaran. 

Berbagai pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa media 

pembelajaan adalah segala sesuatu yang dapat merangsang fikiran, perasaan dan 

menyalurkan pesan  sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada 

peserta didik. 

 

Materi  

Pelajaran  

Guru  
Strategi &  

Media   
Siswa  

Proses Pembelajaran  
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2.5.1 Ruang lingkup media pembelajaran  

Ruang lingkup media pembelajaran meliputi segala alat, bahan, peraga, serta 

sarana dan prasarana disekolah yang digunakan dalam proses pembelajaran. Media 

tersebut bisa memberikan rangsangan pada siswa untuk belajar, menjadikan 

pembelajaran makin efektif dan efisien, bisa menyalurkan pesan secara sempurna, 

serta dapat mengatasi kebutuhan dan problem siswa dalam belajar.  

 

2.5.2 Fungsi media pembelajaran  

Perkembangan media pembelajaran hendaknya diupayakan untuk 

memamfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh media tersebut dan 

berusaha mengindari hambatan-hambtan yang mungkin muncul dalam proses 

pembelajaran. Menurut benni Agus pribadi dalam fatah syukur (2005: 125), media 

pembelajaran berfungsi sebagai berikut: 

1. Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan proses 

pembelajaran bagi guru. 

2. Memberikan pengalaman lebih nyata (abstrak menjadi konkrit) 

3. Menarik perhatian siswa lebih besar (jalannya pelajaran tidak membosankan) 

4. Semua indera siswa dapat diaktifkan 

5. Dapat membangkitkan dunia teori dengan teorinya  

 

2.5.3 Pengguanaan media gambar dalam proses belajar mengajar:  

Untuk dapat menggunakan media gambar secara efektif, kita harus 

mempunyai tujuan yang jelas dan media gambar yang digunakan harus ada 

hubugannya dengan pelajaran yang dibahas. Sulaiman (Ening Siwati, 1996:16) 
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mengemukakan media gambar dalam pengajaran harus  memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Gambar harus bagus, menarik, jelas dan muda dimengerti 

2. Apa yang digambar harus cukup penting dan cocok untuk hal yang sering 

dipelajari 

3. Gambar harus benar, artinya dapat menggambarkan situasi yang serupa jika 

dilihat pada keadaan yang sebenarnya 

4. Gambar memiliki kesederhanaan dalam arti tidak rumit sehingga sulit 

dipahami siswa 

5. Gambar harus sesuai dengan kecerdasan orang yang melihatnya, dan 

6. Ukuran gambar harus sesuai dengan kebutuhan 

Masalah  yang akan saya teliti dengan menggunakan media pembelajaran yaitu: 

rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Peneliti 

akan menggunakan media pembelajaran Kargawan ( kartu gambar pahlawan) pada 

mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial khususnya  pada materi proklamasi  

kemerdekaan republik indonesia Semester II kelas V. Dengan mengguanakan media 

pembelajaran ini dapat mewakili kekurangan guru dalam mengkomunikasikan materi 

pelajaran dan anak akan mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru dan 

guru juga mampu mengemas pembelajaran dengan menarik apabila media kargawan 

digunakan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. 
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2.5.4 Media pembelajaran Kargawan ( Kartu Gambar Pahlawan) 

a. Pengertian Kargawan. 

Kargawan merupakan suatu singkatan dari 3 kata yaitu KA yang 

berarti kartu, GA berarti gambar dan WAN berarti pahlawan disini 

maksudnya adalah pahlawan atau Tokoh pejuang proklamasi  

kemerdekaan Republik Indonesia. Kargawan sendiri merupakan media 

pembelajaran yang mudah dibuat dan digunakan oleh guru untuk 

menunjang proses pembelajaran dikelas. Karena bahan-bahan untuk 

pembuatannya sendiri sangat muda didapatkan. Kargawan sendiri bisa 

dikatakan  sebagai media yang mampu membuat peserta didik untuk 

tertarik, dan pada akhirnya mau untuk belajar dengan mengunakan 

media sebagai alat penunjang pembelajaran. Langkah-langkah  

pembuatan  kartu  bergambar adalah sebagai berikut:  

1. Mencari gambar diinternet yang sesuai dengan materi pembelajaran.  

2. Membuat desain kartu bergambar pada computer dengan 

menggunakan corel draw.  

3. Setelah  desain  selesai  dibuat,  kartu  bergambar diprint  

4. Gunting kartu bergambar yang telah selesai diprint 

b. Media kargawan memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan.   

1. Kelebihan media karagawan  

a. Media ini mudah dibuat dan gampang dicerna oleh peserta didik 

b. Mampu mempegaruhi kemampuan berfikir peserta didik 

c. Media ini mempuanyai pertanyaan-pertanyaan, yang akan mengasah 

kemampuan siswa untuk lebih berfikir secara krititis dan melatih 

ingatan siswa pada pelajaran yang telah disampaikan oleh guru 



26 
 

  

d. Dapat  memupuk keberanian dan rasa percaya diri siswa, 

mempercayai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

diperlukan dalam pengembangan diri siswa 

e. Media ini juga mampu meningkatkan semangat siswa dalam 

proses pembelajaran. 

2. Kelemahan media kargawan  

a. Hanya terbatas pada materi 

b. Mudah rusak apabila terkena air  

c. Warna kartu gambar muda luntur apa bila digunakan terlalu lama.  

c. Penerapan media kargawan dalam pembelajaran IPS. 

Dalam pembelajaran IPS menggunakan media kargawan Media 

karagawan sama dengan permainan kartu remi biasanya, didalam kartu 

tersebut terdapat  saoal  yang nantinya siswa jawab media ini di 

lakukan dengan cara: 

1. Mengenalkan media kartu bergambar kepada para siswa agar siswa 

tidak merasa asing dengan media yang akan digunakan.  

2. Menjelaskan aturan permainan kartu bergambar.  

3. Menarik perhatian  dan  minat  anak  dalam  kegiatan  Tanya  

jawab  dan  permainan kartu kata gambar dalam kelompok  

4. Mengomunikasikan tujuan yang ingin dicapai.  

5. Melakukan pembelajaran dengan menggunakan media kartu bergambar.  

6. Mengadakan pre  test  dan post  test  untuk  mengetahui  pengaruh  

penggunaan media kartu bergambar terhadap hasil belajar.  

7. Melakukan refleksi. 
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2.6 Penelitian relevan  

1. Ria Fita Lestari (Skripsi, 2013) “Pengaruh media kartu bergambar 

terhadap hasil Belajar IPS pada siswa kelas IV  SDN Kotagede 5 

Yogyakarta tahun ajaran 2012/2013”. Hasil  penelitian  tersebut  

mengemukakan  bahwa  adanya  perbedaan  yang  signifikan antara  siswa  

belajar menggunakan  media  kartu bergambar  dengan sebelum 

menggunkan media kartu didalam pembelajaran. Hal  tersebut  dapat  

dilihat  dengan  adanya  peningkatan  hasil pre  test dan post  test siswa 

dan  minat siswa terhadap pelajaran IPS  juga  meningkat. 

2. Wellanda Alby Nugraha (Skripsi, 2012) “Upaya meningkatkan prestasi 

belajar IPA pada siswa kelas V MI kertajaya II melalui media kartu 

bergambar”. Pembelajaran IPA dengan menggunakan media kartu 

bergambar di kelas V MI Kertajaya II dapat berjalan dengan baik. Dengan 

diterapkan metode penggunaan media kartu bergambar melalui proses 

perbaikan yaitu pada tiap siklusnya, siklus I dan siklus II berdasarkan data 

yang ada, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media kartu bergambar 

dapat meningkatkan prestasi pembelajaran IPA. 
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2.7 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka pikir 

Kondisi awal : 

1. Peserta didik merasa jenuh 

dengan belajar IPS 

2. Rendahnya hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran 

IPS belum mencapai  

KKM yang ditentukan 

Permasalahan  : 

1. Guru masih menggunakan 

pembelajaran konvensional 

2. Siswa tidak memperhatikan 

pelajaran  

3. Siswa suka berbicara sendiri 

pada saat pembelajaran.  

4. Hasil belajar siswa tidak 

memuaskan/tidak maksimal.  

Tujuan menggunakan media: 

1. Siswa terlibat secara aktif 

saat pembelajaran. 

2. Siswa menemukan sendiri 

pengetahuan dan 

keterampilan.  

3. Siswa tidak selalu 

berpatokan pada buku dan 

guru.  

Tindakan : 

Pembelajaran dengan menggunakan 

media kargawan memudahkan siswa 

untuk memahami materi . 

Kondisi akhir: 

1. Hasil belajar siswa meningkat diatas  

KKM yang ditentukan.  

2. Memahami materi pelajaran. 

3. Mempunyai keinginan yang tinggi 

terhadap pembelajaran IPS. 
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2.8 Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, maka hipotesis 

penelitian ini  adalah penigkatan hasil belajar IPS peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan indonesi 

dengan menggunakan media kargawan dan diterapkan dengan baik, maka hasil 

belajar  siswa kelas V SDN  Paseraman II Arjasa sumenep dapat meningkat. 

 


