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ABSTRAK 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran 

dengan menggunakan media gambar dalam diskusi kelompok dapat meningkatkan kemampuan 
mengemukakan pendapat pada siswa kelas VIIIA SMPN 1 Padas semester genap tahun pelajaran 

yang masing masing siklus terdiri dari empat tahapan yaitu tahap perencanaan, tindakan, 

media gambar dalam diskusi kelompok pada pembelajaran  PKn dapat meningkatkan 
kemampuan mengemukakan pendapat pada siswa kelas VIIIA SMPN 1 Padas semester genap 

dimana terjadi peningkatan pada aspek-aspek kemampuan mengemukakan pendapat sebagai 
berikut:
1. 

88,14 % pada siklus II 
2. Keberanian dalam mengemukakan pendapat meningkat dari siklus I 65,48 % menjadi 

80,95% pada siklus II
3. Kesesuaian pendapat dengan konteks meningkat dari 63,10 %  menjadi 76,19 % pada sik-

lus II
4. Kesopanan dalam mengemukakan pendapat meningkat dari siklus I 76,19 % menjadi 80,95 

% pada siklus II
5. 

% pada siklus II

Kata Kunci : Media Gambar, Diskusi Kelompok, Kemampuan Mengemukakan Pendapat.

PENDAHULUAN
Dalam buku Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelulusan Tingkat Sekolah 

Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah disebutkan bahwa mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :
1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab dan bertindak secara cerdas dalam keg-

iatan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara serta anti korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-

karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 
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4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak 
langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Untuk bisa mewujudkan tujuan tersebut, salah satu syarat yang harus dimiliki siswa 
adalah kemampuan mengemukakan pendapat atau gagasan.

Kondisi yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan mengemukakan  
gagasan / pendapat yang dimiliki oleh siswa kelas VIIIA SMPN 1 PADAS semester genap tahun 
pelajaran 2017-2018 masih sangat rendah yaitu dibawah 60%. Berdasar pengamatan awal (pra 
siklus), selain karena faktor intern dari siswa  itu sendiri terutama motivasi belajar yang masih 
rendah, juga dipengaruhi oleh faktor ekstern yaitu kurang tepatnya guru dalam memilih dan 
menggunakan pendekatan, metode dan media pembelajaran serta kurang tersedianya sarana 
dan prasarana pendukung pembelajaran PKn. Adanya dua faktor tersebut  bisa menyebabkan 
sikap sebagian siswa yang pasif dalam pembelajaran sehingga berdampak pada rendahnya 
kualitas belajar siswa, khususnya kemampuan mengemukakan pendapat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas belajar siswa khususnya kemampuan 
mengemukakan pendapat / gagasan, peneliti mencoba menggunakan media gambar dalam 
kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode diskusi kelompok dengan harapan 
siswa mampu untuk menyampaikan gagasan / pendapat yang terkait dengan media gambar 
tersebut, sehingga dengan kemampuan yang dimilikinya bisa menjadi bekal  bagi siswa untuk 
mewujudkan manusia yang kritis dan kreatif terhadap lingkungannya.

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti membatasi 
rumusan masalah pada apakah penggunaan media gambar dalam diskusi kelompok pada 
pembelajaran PKn dapat meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat pada siswa kelas 
VIIIA SMPN 1 PADAS  semester  genap  tahun  pelajaran 2017-2018.

Berdasar rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan mencari gambaran 
sekaligus menjawab permasalahan penelitian dengan mendiskripsikan peningkatan kemampuan 
mengemukakan pendapat  siswa kelas VIIIA SMPN 1 PADAS semester genap tahun pelajaran 
2017-2018 setelah dilakukan proses pembelajaran yang menggunakan media gambar dengan 
cara menganalisa gambar dan mendiskusikan dengan kelompoknya.

KAJIAN PUSTAKA

perantara atau pengantar.Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan 
dari pengirim kepada penerima pesan.Menurut Gerlach & Ely (1971) media secara garis besar 
adalah manusia, materi,atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 
memperoleh pengetahuan, ketrampilan atau sikap.
Secara lebih khusus pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan 

kembali informasi visual dan verbal.
Batasan lain tentang media dikemukakan oleh AETC (

Communication Technology, 1977) yaitu segala bentuk dan saluran  yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan atau informasi. Batasan tentang media juga dikemukakan oleh Heinich 
dkk. (1982 ) bahwa istilah medium sebagai perantara yang mengantar informasi antar sumber 
dan penerima. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 
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instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut media 
pembelajaran.

Berdasar beberapa pendapat para  ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa media 
pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar dalam rangka berkomunikasi 
dan berinteraksi antara guru dengan peserta didik dengan tujuan mempermudah penyampaian 
materi ajar.

Penggunaan media pembelajaran dalam  kegiatan belajar mengajar  memberikan banyak 
manfaat seperti yang dikemukakan oleh Sudjana & Rivai
( 1992: 2) yaitu :
1. pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

belajar.
2. bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh 

siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran.
3. metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penu-

turan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apa-
lagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran.

4. siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan 

memerankan dan lain-lain.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran tidak 

hanya bermanfaat bagi peserta didik, namun juga bagi guru. 
Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang sangat penting adalah metode 

mengajar dan media pengajaran.  Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu 
metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media pengajaran yang sesuai, meskipun 
masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain 
tujuan pengajaran, jenis tugas dan respon yang diharapkan siswa kuasai setelah pembelajaran 
berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswa.

Media pembelajaran jika dilihat dari sifatnya dapat dibagi kedalam tiga kelompok yaitu:
1. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki 

unsur suara, seperti radio dan rekaman suara
2. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja tidak mengandung unsur suara. 

3. Media audiovisual, yaitu jenis jenis media yang selain mengandung unsur suara juga men-

slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih me-
narik, sebab mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua

Menurut KBBI, gambar adalah tiruan barang, binatang, tumbuhan dan sebagainya. 
Sedangkan menurut Oemar Hamalik (1986:43), gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan 
secara visual dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan perasaan atau pikiran. Jadi pengertian 
media gambar adalah suatu bentuk visual yang hanya dapat dilihat, namun tidak memiliki unsur 
suara atau audio.

Media gambar sebagai bagian dari media visual dalam pemanfaatannya mempunyai 
fungsi atensi, afektif, kognitif dan kompensatoris. Fungsi atensi berarti bahwa penggunaan 
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media gambar dapat menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik pada isi pelajaran yang 
berkaitan dengan pesan yang ada pada gambar tersebut. Fungsi afektif berarti bahwa penggunaan 
media gambar dapat menimbulkan kenikmatan siswa dalam belajar dan dapat menggugah 
emosi dan sikap siswa. Fungsi kognitif berarti bahwa media gambar dapat memperlancar 
pencapaian tujuan untuk memahami, mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam 
gambar.Fungsi kompensatoris berarti bahwa penggunaan media gambar dapat membantu siswa 
yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya 
kembali.

Menurut Subana (1998:322) manfaat gambar sebagai media pembelajaran yaitu:
1. Meningkatkan daya tarik siswa.
2. Mempermudah pengertian atau pemahaman siswa.
3. Mempermudah pemahaman yang sifatnya abstrak.
4. Memperjelas dan memperbesar bagian yang penting atau bagian kecil sehingga dapat dia-

mati.
5. Menyingkat suatu uraian. Informasi yang diperjelas dengan katakata mungkin membutukan 

uraian panjang.
Diskusi adalah aktivitas dari sekelompok siswa, berbicara saling bertukar informasi 

maupun pendapat tentang sebuah topik atau masalah, dimana setiap anak ingin mencari jawaban 
/ penyelesaian problem dari segala segi dan kemungkinan yang ada. (Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan : 1994).  Moh. Surya (1975:107) 
proses di mana siswa akan mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi pengalaman mereka 
sendiri dalam memecahkan masalah umum. Dalam diskusi kelompok setiap anggota kelompok 
mempunyai hak sekaligus tanggungjawab  untuk berpartisipasi atau berkontribusi dalam 
memecahkan masalah yang sedang dibahasnya. Karena itu sangat penting bagi setiap anggota 
kelompok  untuk memiliki kemampuan dalam mengemukakan pendapat atau gagasan.

Mengemukakan pendapat adalah menyampaikan ide, gagasan atau hasil pemikiran. 
Dalam konteks  mengemukakan pendapat sebagai salah satu bentuk hak sekaligus tanggungjawab 
setiap anggota kelompok dalam diskusi atau musyawarah, maka pendapat atau gagasan yang 
disampaikan haruslah pendapat  yang logis dan sesuai konteks. Mengacu pada  pengertian 
tersebut, ada beberapa aspek yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan 
berpendapat seseorang. Aspek yang dapat digunakan antara lain:
1. Ada keberanian untuk mengemukakan pendapat sesuai hati nuraninya.
2. Pendapat yang disampaikan dapat diterima akal sehat.
3. Pendapat yang disampaikan sesuai konteks yang sedang dibicarakan.
4. Pendapat yang disampaikan mudah dipahami oleh orang lain atau menggunakan kalimat/

bahasayang komukatif.
Kemampuan mengemukakan pendapat merupakan  salah satu hal penting yang 

harus dimiliki seseorang untuk mewujudkan manusia Indonesia yang kritis, kreatif, mandiri, 
demokratis  dan bertanggungjawab. Karena  itulah sejak dini siswa harus dipersiapkan dan 
dilatih agar mempunyai keberanian dan kemampuan untuk mengemukakan pendapat

Pada pembelajaran PKn dengan metode diskusi kelompok ini peneliti menggunakan 
media gambar dengan harapan dapat melatih dan mengajak siswa untuk :
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1. menggali pesan yang ada pada gambar tersebut.
2. mendorong peserta didik untuk berani mengungkapkan pemikirannya berkaitan dengan 

gambar tersebut.
3. Menumbuhkan ketrampilan berpikir kritis, seperti mampu menganalisis gambar tersebut-

dan mengungkapkan hasil analisisnya. 

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK) dengan dua siklus, 

yaitu proses tindakan pada siklus I dan siklus II. Pada setiap siklus dilakukan empat tahapan 

Proses pembelajaran pada siklus I bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 
kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat. Sedangkan  proses pembelajaran pada 
siklus II bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat  

Sasaran atau subyek penelitian dibatasi pada siswa kelas VIIIA SMPN 1 PADAS 
Kabupaten Ngawi tahun pelajaran 2017- 2018 dengan jumlah siswa sebanyak 28  dengan 
alasan bahwa kemampuan mengemukakan pendapat pada siswa kelas tersebut masih rendah 
dan peneliti mengajar pada kelas tersebut.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk menjaring data kemampuan siswa 
dalam mengemukakan pendapat adalah lembar observasi yang didalamnya memuat aspek-
aspek yang diamati meliputi:
1. Keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat.
2. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat.
3. Kesesuaian pendapat siswa dengan konteks materi.
4. Kesopanan dalam menyampaikan pendapat.
5. Penggunaan bahasa yang komunikatif.

siswa dalam proses pembelajaran.
Analisa data dilakukan setelah data terkumpul. Hasil pengamatan / obsevasi yang 

tercatat dalam lembar observasi dianalisa dengan cara menjumlah skor tiap siswa yang tercatat 
pada tiap-tiap aspeknya. Kemudian jumlah perolehan skor dibagi skor maksimal, kemudian 
hasilnya dikalikan 100%  untuk mengetahui hasil prosentase kemampuan siswa dalam tiap-
tiap aspeknya secara rata-rata. Untuk memperoleh gambaran  kemampuan mengemukakan 
pendapat tiap-tiap siswa yang mencakup seluruh aspek yang diamati (kemampuan individu) 
menggunakan cara menjumlahkan skor yang diperoleh  masing-masing siswa. Hasil skor yang 
diperoleh dibagi skor maksimal seluruh aspek yang diamati  kemudian hasilnya dikalikan 100 
%.
Adapun kriteria keberhasilan/tingkat kemampuan mengemukakan pendapat adalah sebagai 
berikut:
a. Perolehan prosentase 88,01-100 kriteria baik sekali
b. Perolehan prosentase 77,01-88  kriteria baik
c. Perolehan prosentase  65-77 kriteria cukup baik
d. Perolehan prosentase  kurang dari 65 kriteria kurang
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dari pelaksanaan siklus I diperoleh hasil observasi tentang keaktifan siswa dalam 

berpendapat, keberanian siswa dalam berpendapat, kesesuaian pendapat siswa dengan materi 
yang sedang dipelajarinya, kesopanan siswa dalam menyampaikan pendapat serta penggunaan 
bahasa yang komunikatif dalam menyampaikan pendapat ketika menganalisis sebuah gambar 
dan mendiskusikan hasil analisisnya berdasar petunjuk yang ada dalam Lembar Kerja Siswa 
yang telah disiapkan oleh guru seperti yang tertera pada tabel  berikut ini:

Tabel 1.1 Hasil Observasi Kemampuan Mengemukakan Pendapat  
Berdasar Aspek-aspek Yang Diamati pada Siklus I (secara individu)

No Keaktifan 
bependapat

Keberanian 
berpendapat

Kesesuaian  
dengan  
materi

Sopan 
dalam 

bependapat

Bahasa 
komunikatif

JML 
Skor %

1 2 2 2 2 2 10 66,67
2 2 2 2 3 2 11 73,33
3 1 2 2 2 2 9 60,00
4 3 3 3 2 2 13 86,67
5 1 1 1 2 2 7 46,67
6 2 2 2 3 2 11 73,33
7 1 2 2 2 1 8 53,33
8 1 2 1 2 1 7 46,67
9 3 2 3 3 3 14 93,33

10 3 2 3 3 3 14 93,33
11 3 3 2 3 2 13 86,67
12 1 2 2 2 2 9 60,00
13 1 1 1 2 2 7 46,67
14 2 2 2 2 1 9 60,00
15 2 2 2 1 2 9 60,00
16 2 2 1 3 1 9 60,00
17 3 2 2 3 3 13 86,67
18 2 1 2 2 3 10 66,67
19 2 2 1 2 2 9 60,00
20 2 1 2 2 1 8 53,33
21 3 2 3 3 2 13 86,67
22 3 2 2 3 3 13 86,67
23 1 2 1 1 2 7 46,67
24 2 2 2 2 2 10 66,67
25 2 2 1 2 2 9 60,00
26 3 2 3 3 2 13 86,67
27 2 2 1 1 1 7 46,67
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28 3 3 2 3 2 13 86,67
Jml 58 55 53 64 55
% 69,05 65,48 63,10 76,19 65,48

Tabel 1.2 Hasil Observasi Kemampuan Mengemukakan Pendapat Berdasar  
Aspek-aspek Yang Diamati pada Siklus I (secara klasikal)

No Aspek yang diamati Persentase Kriteria
1
2
3
4

5

Keaktifan dalam mengemukakan pendapat
Keberanian dalam mengemukakan 
pendapat
Kesesuaian pendapat dengan konteks 
materi yang dipelajari
Kesopanan dalam menyampaikan pendapat
Penggunaan bahasa yang mudah diterima 
(komunikatif)

69,05
65,48
63,10
76,19

65,48

Cukup
Cukup
Cukup
Baik

Cukup

Tabel 1.2  di atas menunjukkan bahwa:
a. Rata-rata tingkat keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat baru  mencapai 69,05 %.
b. Rata-rata tingkat keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat 65,48%.
c. Rata-rata kemampuan siswa untuk mengemukakan pendapat yang sesuai dengan konteks 

materi yang sedang dibahas mencapai 63,10 %.
d. Rata-rata tingkat kesopanan dalam mengemukakan pendapat 76,19 %.
e. Rata-rata tingkat penggunaan bahasa yang komunikatif/mudah dimengerti orang lain baru 

mencapai 65, 48 %.

Tabel 1.3  Hasil Observasi Kemampuan Mengemukakan Pendapat
No Interval Nilai Jumlah Siswa Persentase Kriteria
1
2
3
4

88,01 – 100
77,01 -  88

65 – 77
Kurang dari 65

2
7
5

14

7,14
25

17,86
50

Baik Sekali
Baik

Cukup
Kurang

Jumlah 28 100

Berdasar Tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa 7,14 % siswa memiliki kemampuan 
mengemukakan pendapat yang baik sekali, 25 % siswa memiliki kemampuan mengemukakan 
pendapat yang baik, 17,86 % siswa memiliki kemampuan mengemukakan pendapat cukup 
baik, serta masih ada 50% siswa yang memiliki kemampuan mengemukakan pendapat kurang.

Berdasar hasil temuan pada siklus I, maka pelaksanaan siklus II dilaksanakan dengan 
berbagai penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan antara lain dengan meminta siswa lebih 
serius dan lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa diberi motivasi agar lebih 
berani mengemukakan pendapat ketika proses pembelajaran berlangsung. Guru membantu siswa 
yang mengalami kesulitan dalam mengaitkan gambar dengan materi. Guru yang mengarahkan/
menginformasikan pada siswa tentang tata cara menyampaikan pendapat.
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Setelah siklus II dilaksanakan hasil observasi yang diperoleh tertera pada tabel  berikut 
ini:

Tabel 1.4 Hasil Observasi Kemampuan Mengemukakan Pendapat Berdasar Aspek-
aspek Yang Diamati pada Siklus II (secara individu)

No Keaktifan 
bependapat

Keberanian 
berpendapat

Kesesuaian  
dengan  
materi

Sopan 
dalam 

bependapat

Bahasa 
komunikatif

JML 
Skor %

1 2 3 2 2 2 11 73,33
2 3 3 3 3 2 14 93,33
3 2 3 2 2 2 11 73,33
4 3 3 3 2 3 14 93,33
5 2 2 2 2 3 11 73,33
6 3 2 2 3 2 12 80,00
7 3 3 2 2 2 12 80,00
8 2 3 1 2 3 11 73,33
9 3 2 3 3 3 14 93,33

10 3 2 3 3 3 14 93,33
11 3 3 2 3 3 14 93,33
12 3 2 2 2 2 11 73,33
13 3 2 2 2 2 11 73,33
14 3 2 2 2 2 11 73,33
15 3 2 2 2 2 11 73,33
16 2 2 2 3 2 11 73,33
17 3 2 2 3 3 13 86,67
18 2 2 2 2 3 11 73,33
19 3 2 3 3 2 13 86,67
20 3 3 3 2 3 14 93,33
21 3 2 3 3 2 13 86,67
22 3 2 3 3 3 14 93,33
23 2 2 2 2 2 10 66,67
24 2 3 2 2 2 11 73,33
25 2 3 2 2 2 11 73,33
26 3 2 3 3 2 13 86,67
27 2 3 2 2 2 11 73,33
28 3 3 2 3 2 13 86,67
Jml 74 68 64 68 66
% 88,10 80,95 76,19 80,95 78,57
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Tabel 1.5 Tabel Observasi Kemampuan Mengemukakan Pendapat Berdasar Aspek-
aspek Yang Diamati (secara klasikal)

No Aspek Yang Diamati Prosentase Kriteria
1
2
3

4
5

Keaktifan dalam mengemukakan pendapat
Keberanian dalam mengemukakan pendapat
Kesesuaian pendapat dengan konteks materi yang 
dibahas
Kesopanan dalam menyampaikan pendapat
Penggunaan kalimat/bahasa yang mudah 
dimengerti (komunikatif)

88,14
80,95
76,19

80,95
78,57

Baik sekali
Baik
Baik

Baik
Baik

Tabel 1.5.di atas menunjukkan bahwa:
a. Rata-rata tingkat keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat mengalami peningkatan 

menjadi 88,14 %.
b. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat sudah mengalami peningkatan menjadi 

80,95 %.
c. Siswa sudah mulai bisa menganalisis gambar dan mengaitkan dengan materi sehingga ada 

kesesuaian pendapatnya dengan konteks materi sebesar 76,19%.
d. Kesopanan dalam menyampaikan pendapat lebih baik menjadi 80,95 %.
e. Penggunaan kalimat/bahasa yang mudah dimengerti menunjukkan kemajuan dengan 78,57 

%.

Tabel 1.6 Hasil Observasi Kemampuan Mengemukakan Pendapat Yang Dimiliki Oleh 
Tiap-tiap Siswa berdasar Keseluruhan Aspek Yang Diamati

No Interval Nilai Jumlah Siswa Persentase Kriteria
1
2
3
4

88,01– 100
77,01 -  88

65 – 77
Kurang dari 65

7
7

14
0

25
25
50
0

Baik Sekali
Baik

Cukup
Kurang

Jumlah 28 100

Berdasar Tabel 1.6 di atas dapat diketahui bahwa 25 % siswa memiliki kemampuan 
mengemukakan pendapat yang baik sekali, 25 % siswa memiliki kemampuan mengemukakan 
pendapat baik, 50 % memiliki kemampuan mengemukakan pendapat cukup baik. Sedangkan 
siswa yang kemampuan mengemukakan pendapatnya kurang baik sudah tidak ada lagi.

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan mengemukakan pendapat dari siklus I ke 
siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 1.7 Perbandingan Hasil Observasi Kemampuan Mengemukakan Pendapat 
Berdasar Aspek yang Diamati antara Siklus I dan Siklus II

No Aspek yand Diamati Persentasi Siklus I Persentaase Siklus II Peningkatan
1

2

3

4

5

Keaktifan dalam 
mengemukakan 
pendapat

Keberanian dalam 
mengemukakan 
pendapat

Kesesuaian pendapat 
dengan konteks materi 
yang dipelajari

Kesopanan dalam 
menyampaikan pendapat

Penggunaan bahasa 
yang mudah diterima 
(komunikatif)

69,05

65,48

63,10

76,19

65,48

88,14

80,95

76,19

80,95

78,57

19,09 %

15,47 %

13,09 %

4,76 %

13,09%

Berdasar tabel 1.7 di atas diketahui bahwa ada peningkatan hasil kemampuan 
mengemukakan pendapat dari pelaksanaan siklus I ke siklus II
a. Keaktifan dalam mengemukakan pendapat 19,09 %
b. Keberanian dalam mengemukakan pendapat 15,47 %
c. Kesesuaian pendapat dengan konteks materi yang dipelajari113,09 %
d. Kesopanan dalam menyampaikan pendapat 4,76 %
e. Penggunaan bahasa yang mudah diterima (komunikatif) 13,09 %

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media gambar dalam diskusi kelompok 
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat. 
Dengan media gambar siswa diajak untuk berpikir, mengembangkan ide dan gagasannya untuk 
dikemukakan kepada orang lain. Dengan media gambar yang kemudian dianalisis juga bisa 
melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya tanpa tekanan dari siapapun. Dengan 
menganalisis  gambar dapat melatih siswa untuk aktif berinisiatif, tidak hanya menunggu 
penjelasan dari guru.

Hasil penelitian tindakan siklus I dan siklus II mengenai penggunaan media gambar dalam 
proses pembelajaran dengan metode diskusi kelompok memberikan hasil yang menggembirakan 
karena ada kecenderungan peningkatan kemampuan mengemukakan pendapat siswa. Hal ini 
ditandai dengan mulai meningkatnya keberanian siswa dalam mengemukakan pendapatnya, 
aktif berpartisipasi dalam diskusi dengan kelompoknya, mulai bisa berpendapat sesuai dengan 
konteks yang sedang dibicarakan.
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Pada pelaksanaan siklus I, sebagian siswa mulai tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran 
menggunakan media gambar. Dalam diskusi kelompok sesuai petunjuk yang ada dalam LKS 
yang telah disiapkan oleh guru.Sebagian siswa sudah berani mengemukakan pendapatnya 
meskipun masih sedikit yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami (komunikatif). 
Sebagian siswa juga sudah mampu menyampaikan pendapat sesuai konteksnya.

Pada pelaksanaan siklus II, proses belajar mengajar menjadi lebih hidup dan lebih 
menyenangkan. Motivasi belajar siswa meningkat ditandai dengan keaktifan siswa dalam 
mengemukakan pendapat, menyampaikan pertanyaan pada saat presentasi dilakukan. Jumlah 
siswa yang mulai berani menyampaikan pendapat semakin meningkat. Cara menyampaikan 
pendapat serta bahasa yang digunakan dalam menyampaikan pendapat juga semakin baik.

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan dan diketahui bahwa  penggunaan media 
gambar pada pembelajaran PKn dapat meningkatkan kemampuan mengemukakan  pendapat 
pada siswa kelas VIIIA SMPN 1 Padas semester genap tahun pelajaran 2017-2018.

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasar hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan pembelajaran PKn menggunakan 

media gambar dalam upaya meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat pada siswa 
kelas VIIIA SMPN 1 Padas semester genap tahun pelajaran 2017-2018 dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut:
1. Keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat meningkat dari siklus I 69,05 % ke siklus 

II 88,14 %. Terjadi peningkatan sebesar 19,09 %
2. Keberanian dalam mengemukakan pendapat meningkat dari siklus I 65,48 % menjadi 

80,95% pada siklus II. Terjadi peningkatan sebesar 15,47 %
3. Kesesuaian pendapat dengan konteks meningkat dari 63,10 %  menjadi 76,19 % pada siklus 

II. Terjadi peningkatan sebesar 13,09 %
4. Kesopanan dalam mengemukakan pendapat meningkat dari siklus I 76,19 % menjadi 80,95 

% padasiklus II. Terjadi peningkatan sebesar 4,76 %
5. Penggunaan bahasa yang komunikatif meningkatd ari 65,48 % pada siklus I menjadi 78,57 

% padasiklus II. Terjadi peningkatan sebesar 13,09 %
6. 

dan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat, ide, gagasan yang dimilikinya se-
cara bebas tidak merasa tertekan. Suasana belajar di dalam kelas menjadi lebih hidup karena 

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah:
1. Kepada Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan dan 
menyediakan fasilitas maupun sarana prasarana yang bisa mendukung terlaksananya 
proses pembelajaran siswa dengan lebih baik.

2. Kepada Guru
a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan motivasi bagi guru untuk labih kreatif dan inovatif 

dalam memilih pendekatan, metode atau media pembelajaran, sehingga proses pembe-
lajaran menjadi lebih baik sesuai prinsip PAIKEM.

b. Pemilihan pendekatan, metode, maupun media pembelajaran hendaknya disesuaikan 
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dengan situasi kondisi sekolah termasuk peserta didik, kesesuaiannya dengan KD dan 
indikator yang hendak dicapai.

c. Evaluasi terhadap proses dan hasil perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan 
kelebihan metode, media yang digunakan untuk menentukan strategi pembelajaran 
yang lebih baik pada kesempatan berikutnya.

3. Kepada Siswa
a. Dalam proses pembelajaran hendaknya siswa lebih meningkatkan minat dan motivasi 

belajarnya sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik.
b. Dalam proses pembelajaran hendaknya siswa lebih meningkatkan keberaniannya untuk 

berpendapat termasuk bertanya dan berargumentasi agar diperoleh hasil belajar yang 
lebih baik dan berpengaruh pada perkembangan pribadi yang percaya diri.
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