
1 
 

PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN OLEH GURU 

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMPN  

SE- KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK 

TENGAH 
 

 

 

 

JURNAL SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan Program 

Sarjana (SI) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

 

 

 

OLEH 

 AHMAD TARMIZI 

NIM: E1B113004 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN OLEH GURU 

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMPN SE- 

KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK 

TENGAH 

 

Ahmad Tarmizi
1
, M. Ismail

2
, Hj. Yuliatin,

3 

Mahasiswa Prodi PPKn, Dosen Jurusan  P.IPS 

Program Studi PPKn FKIP Universitas Mataram Jl. Majapahit Mataram 83125 

Ahmadtarmizi234@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan, 

faktor-faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan media pembelajaan oleh 

guru PPKn seta upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pemanfaatan media 

pembelajaan oleh guru PPKn di SMPN Se-Kecamatan Praya Barat Daya 

Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode fenomenologis.  Tehnik pengumpulan data yaitu tehnik observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis 

dengan cara deskripsi melalui langkah reduksi data, penyajian data dan menarik 

kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media 

pembelajaan oleh guru PPKn di SMPN Se-Kecamatan Praya Barat Daya 

Kabupaten Lombok Tengah sudah memanfaatkan media pembelajaran. Jenis 

media yang dimanfaatkan oleh SMPN yang menjadi lokasi penelitian yakni, 

SMPN 1 Praya Barat Daya memanfaatkan media gambar/foto, bagan, globe, peta 

dan video. Sementara itu jenis media yang dimanfaatkan oleh guru PPKn di 

SMPN 4 Praya Barat Daya, yakni gambar/foto, sketsa, diagram, bagan, poster, 

peta, globe, video dan film.  Adapun faktor pendukung serta penghambat 

pemanfaatan media pembelajaan oleh guru PPKn di SMPN Se-Kecamatan Praya 

Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah yaitu meliputi faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal terdiri dari pengalaman, minat dan motivasi, sedangkan 

faktor eksternal terdiri dari sarana, prasarana, anggaran dan kebijakan. Adapun 

upaya untuk mngatasi hambatan-hambatan (1) Bekerjasama Dinas Pendidikan 

Kabupaten Lombok Tengah, (2) Pihak sekolah berupaya untuk meningkatkan 

minat dan motivasi guru, (3) Pihak sekolah berupaya menyediakan sarana dan 

prasaranan yang memadai, (4) Pihak sekolah berupaya untuk menambah anggaran 

untuk penyediaan media dan (5) Kepala sekolah berupaya membuat kebijakan 

yang tegas tentang pemanfaatan media pembelajaran. 

Kata Kunci :  Pemanfaatan Media, Guru PPKn 
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ABSTRACT 

 

This study aims to find out how the ussage, supporting factors and inhibiting the 

ussage of education media by PPKn teachers and efforts to overcome barriers 

ussage of education media by PPKn teacher in SMPN of Praya Barat Daya 

Central Lombok Regency. This research uses qualitative approach with 

phenomenological method. Data collection techniques are observation techniques, 

interviews and documentation.  The data has been collected was analyzed by 

description through data reduction steps, data presentation and draw conclusions. 

The results of this study indicate that the ussage of education media by PPKn 

teachers in SMPN of Praya Barat Daya Central Lombok Regency already use the 

media of learning. The type of media ussage in SMPN which to be the location of 

this research is, SMPN 1 Praya Barat Daya ussage the images / photos , charts, 

globe, maps and video as the media. Meanwhile, the types of media ussage by 

PPKn teachers at SMPN 4 Praya Barat Daya, ie pictures / photographs, sketches, 

diagrams, charts, posters, maps, globe, videos and movies. The supporting factors 

as well as inhibiting the ussage of education media by PPKn teachers in SMPN of 

Praya Barat Daya Lombok Tengah district that includes internal factors and 

external factors. Internal factors consist of experience, interest and motivation, 

while external factors consist of facilities, infrastructure, budget and policy. As for 

the efforts to overcome obstacles (1) Cooperate with Education Office of Central 

Lombok Regency, (2) Schools are trying to improve teachers' interest and 

motivation, (3) School parties are trying to provide adequate facilities and 

infrastructures, (4) School parties are trying to increase the budget for the 

provision of media and (5) The principal tries to make a firm policy on the ussage 

of instructional media.  

Key terms :  media ussage, PPKn teacher .  
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PENDAHULUAN  

 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga 

proses belajar terjadi. Fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 

mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang 

ditata dan diciptakan oleh guru. Manfaat media pembelajaran dapat mempertinggi 

proses belajar siswa dalam pembelajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat 

mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Dari beberapa penelitian 

menunjukkan dampak positif dari penggunaan media sebagai cara utama 

pembelajaran langsung yaitu: proses pembelajaran akan lebih menyenangkan dan 

dapat dipersingkat, kualitas hasil dapat ditingkatkan, sikap siswa dan para guru 

dapat berubah kearah lebih positif. Berdasarkan penjelasan tersebut maka media 

merupakan hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. Namun pada kenyataannya pemanfaatan media dalam proses 

pembelajaran masih sering terabaikan dengan berbagai macam alasan.  

 

Dapat dilihat pada hasil studi awal di lapangan pada tanggal 08 Mei 2017 

menemukan guru di SMPN Se-Kecamatan Praya Barat Daya masih mengabaikan 

media dalam proses pembelajaran. Terlebih lagi di sekitar pedesaan atau pinggiran 

kota, alasan itu merupakan suatu hal yang memang sering terdengar dan menjadi 

suatu fenomena biasa yang terjadi di SMPN se-Kecamatan Praya Barat Daya, di 

mana pemakaian media masih sangat terbatas atau belum menunjukkan adanya 

pemakaian media yang bervariasi. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui: 1) jenis media pembelajaran apa saja yang 

dimanfaakan oleh guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di SMPN Se-

Kecamatan Praya Barat Daya, 2) faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan 

media pembelajaran oleh guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di 

SMPN Se-Kecamatan Praya Barat Daya, 3) upaya mengatasi hambatan-hambatan 

pemanfaatan media pembelajaran oleh guru pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan di SMPN Se- Kecamatan Praya Barat Daya. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

fenomenologis. Tehnik penentuan subyek dan informan penelitian yaitu 

menggunakan Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan 

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi yang 

dijadikan sebagai tempat penelitian oleh peneliti yaitu SMPN 1 Praya Barat Daya 

terletak di jalan Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah 

dan SMPN 4 Praya Barat Daya terletak di jalan Ungga Ranggagata Kecamatan 

Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Pemilihan lokasi penelitian 

didasarkan atas pertimbangan: 1) SMPN 1 Praya Barat Daya yang menggunakan 
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kurikulum 2013 (K 13), 2) SMPN 4 Praya Barat Daya yang menggunakan 

kurikulum 2006 (KTSP). Penelitian yang akan dikaji dan disesuaikan dengan 

judul yang peneliti pilih. Penelitian ini tentang pemanfaatan media pembelajaran 

oleh guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di SMPN Se- Kecamatan 

Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. 

 

HASIL  

 

Hasil wawancara terkait dengan jenis media pembelajaran yang 

dimanfaatkan oleh guru PPKn di SMPN Se-Kecamatan Praya Barat Daya. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti di SMPN 1 Praya Barat Daya 

dengan subyek 01 selaku guru PPKn mengatakan  “Media yang biasa saya 

manfaatkan dalam pembelajaran yaitu gambar/foto, poster, globe dan peta”. 

Kemudian wawancara dengan informan 01 selaku kepala sekolah menuturkan  

“Kami dari pihak sekolah sudah menyediakan beberapa jenis media pembelajaran 

untuk semua jenis mata pelajaran, terkait dengan pelajaran PPKn kami sudah 

menyiapkan media seperti gambar/foto, poster, peta dan globe”. Selanjutnya 

wawancara dengan informan 02 selaku Wakil kepala sekolah sarana dan prasarana 

menuturkan  “Untuk pelajaran PPKn  sudah disiapkan jenis media pembelajaran 

yang dimanfaatkan yaitu gambar/foto, poster, peta dan globe dan lain-lain”.  

Wawancara dengan informan 03 selaku guru menuturkan “Jenis media 

pembelajaran  yang biasa dimanfaatkan guru disini yaitu gambar/foto, poster dan 

video”. Kemudian wawancara peneliti dengan informan 04 selaku siswi 

mengatakan “Bapak hanya menggunakan metode ceramah, sehingga hanya 

memanfaatkan media sederhana seperti gambar/foto, bagan dan video”. 

Wawancara peneliti dengan informan 05 selaku siswi mengatakan  “Pada saat 

kelas 1 Bapak Irawadi memanfaatkan media pembelajaran seperti gambar/foto, 

bagan kemudian pada saat kelas 2 bertambah lagi media yang dimanfaatkan 

seperti video”. Wawancara peneliti dengan informan yang terakhir yaitu informan 

05 selaku siswa mengatakan  “Setahu saya bapak memanfaatkan media yang 

sudah ada di sekolah seperti poster  peta dan globe yang biasa disimpan di ruang 

guru”. 

 

 Selanjutnya hasil wawancara peneliti di SMPN 4 Praya Barat Daya 

dengan subyek 01 selaku guru PPKn mengatakan  “Selain media yang disiapkan 

di sekolah seperti yang kita lihat ada globe, peta, poster dan gambar/foto. Selain 

itu saya membuat sendiri media seperti sketsa, bagan dan grafik. Adapun siswa 

juga membuat media yang sederhana seperti foto dan rekaman   pada saat 

memaparkan ketika mempresentasi di depan kelas”. Wawancara peneliti dengan 

informan 01 selaku kepala sekolah menuturkan  “jenis media yang dimanfaatkan  

seperti globe, peta dan poster, sedangkan guru PPKn  juga ada yang menyiapkan 

sendiri media yang lain seperti sketsa, diagram dan grafik dan ada media yang 

dibuat dan  dimanfaatkan oleh murid sendiri seperti foto yang dipersentasikan”. 

Selanjutnya wawancara dengan informan 02 selaku guru ekonomi menuturkan  

“Ibu Sugiana adalah  termasuk guru yang biasa atau sering memanfaatkan media 

pembelajaran seperti gambar/foto, sketsa, bagan, poster, globe dan peta”.  
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Selanjutnya wawancara dengan informan 03 selaku guru IPA menuturkan  “Jenis 

media yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berlangsung seperti 

gambar/foto, sketsa, bagan, poster, globe dan peta”. Wawancara dengan informan 

04 selaku siswi mengatakan  “ Ibu Sugiana pernah pemanfaatan media seperti 

gambar/foto, sketsa, diagram, bagan, poster, peta dan globe”. Wawancara dengan 

informan 05 selaku siswi mengatakan  “Seingat  saya ibu memanfaatkan media 

pembelajaran seperti gambar/foto, sketsa, diagram, bagan, poster, peta, globe, dan 

video” Dan yang terakhir wawancara peneliti dengan informan yang ke 06 selaku 

siswa mengatakan  “Media yang di manfaatkan dalam pembelajaran yaitu 

gambar/foto, sketsa, diagram, bagan, poster, peta, globe, video, dan film”. 

 

Faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan media pembelajaran oleh 

guru PPKn di SMPN Se- Kecamatan Praya Barat Daya 

 

 Dalam memanfaatkan media pebelajaran oleh guru PPKn terdapat 

faktor pendukung dan pengahambat. Faktor pendukung dan penghambat dalam 

pemanfaatan  media pembelajaran di SMPN 1 Praya Barat Daya. Hasil 

wawancara dengan subyek 01 selaku guru PPKn menyatakan “Melihat 

pengalaman saya dalam mengajar khususnya dalam pemanfaatan media 

pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. pada awalnya saya 

menjadi guru jarang memanfaatkan media hal ini dikarenakan pengalaman yang 

kurang, menyebabkan saya canggung tetapi seiringnya waktu mencoba 

memanfaatkan media dan ternyata banyak  manfaatnya. Saya termotivasi 

memanfaatkan media  selain untuk meningkatkan pelajaran yang menarik juga 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sarana prasarana tentu punya pengaruh 

tapi realitanya kurang memadai, sebenarnya kepala sekolah memberikan 

wewenang penuh pada semua guru untuk memanfaatkan media pembelajaran”. 

  

Kemudian wawancara peneliti dengan informan 01 selaku Kepala sekolah 

menuturkan  “Melihat pengalaman guru yang ada di sekolah kami, sudah 

terlaksana dalam pemanfaatan media pembelajaran. guru disini sesuai dengan 

kemampuannya dalam pemanfaatan media. Motivasi guru dalam memanfaatkan 

media pembelajaran setelah melihat hasil belajar saya meningkat dan cepat 

menangkap materi disampaikan, sarana dan prasarana yang ada di sekolah 

mendukung walaupun masih ada yang kurang, saya selaku kepala sekolah 

memberi wewenang penuh dalam memanfaatkan media pembelajaran”. 

 

Wawancara dengan informan 02 selaku wakil kepala sekolah bagian sarana dan 

prasarana mengatakan “Menurut saya pengalaman sangat menentukan untuk 

memanfaatkan media pembelajaran. Minat sesuai dengan inspirasi dalam 

membuat media menyesuaikan dengan materi. Berkaitan dengan motivasi 

memanfaatkan media guru akan mempermudah dalam pembelajaran, kenyataan di 

sekolah kami sarana dan prasarana masih kurang cukup, sehingga guru-guru 

memanfaatkan media yang sederhana saja. Tidak dapat anggaran dari sekolah”.   
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Dan wawancara yang terakhir dengan informan 03 selaku guru mengatakan “Dari 

pengalaman ibu sendiri pemanfaatan media pembelajaran tentu mengacu pada 

materi yang disampaikan guru. Media membantu guru dalam mempercepat 

peserta didik untuk menguasai materi. Guru termotivasi untuk memanfaatkan 

media pembelajaran supaya agar pembelajaran efektif dan efisien. Berbicara 

mengenai sarana dan prasana yang ada di sekolah bisa dikatakan masih kurang. 

Kepala sekolah memberikan wewenang pada guru bagaimana dalam mengajar. 

Entah mau memanfaatkan media atau tidak terserah guru walaupun sekolah 

sebenarnya secara tidak langsung menyuruh guru dalam memanfaatkan media”.    

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti di SMPN 4 Praya Barat Daya terkait dengan 

faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan media pembelajaran oleh guru 

PPKn. 

 

Wawancara pertama dengan subyek 01 selaku guru PPKn mengatakan  “Seperti 

kata pepatah pengalaman adalah guru terbaik. Jadi pengelaman guru menjadi 

faktor penentu guru dalam memanfaatan media, hal ini dapat lihat dari kesiapan 

guru dalam  mengajar. Guru yang baru mengajar tentu akan mengalami kesulitan 

baik dari segi pengalaman dan kemampuan juga pembiayaannya biasanya dalam 

pemanfaatan media pembelajaran membutuhkan biaya yang cukup mahal. 

Sederhana sekali motivasi dalam pemanfaatan media pembelajaran, hanya untuk 

menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga siswa aktif dan sedikit tidak 

akan mengatasi masalah pembelajaran seperti siswa kurang memperhatikan 

penjelasan, terkait dengan sarana dan prasarana masih kurang memadai sehingga 

memanfaatkan media yang ada. Dari segi anggaran yang diberikan di sekolah 

tidak ada sama sekali tapi kita sebagai guru mengutamakan bagaimana senang 

dalam pembelajaran berlangsung sehingga guru membuat semenarik mungkin 

untuk mencapai tujuan pembelajaran, justru kebijakan yang diberikan oleh kepala 

sekolah guru-guru yang lain lebih giat dalam pemanfaatan media pembelajaran”. 

 

Wawancara peneliti dengan informan 01 selaku Kepala Sekolah menuturkan 

“Pengalaman guru adalah satu faktor dalam pemanfaatan media pembelajaran 

semakin lama guru mengajar semakin sering megikuti pelatihan dan diskusi 

dengan sesama guru tentang pentingnya pemanfaatan media. Terkait dengan 

minat biasanya ada guru yang biasa memanfaatkan media dan ada saja guru yang 

tidak mau repot hanya mengandalkan metode ceramah tanpa memanfaatkan media 

pembelajaran. Motivasi guru dalam memanfaatkan media yaitu agar proses 

pembelajaran bisa menghemat waktu dan mengurangi biaya. Kemudian untuk 

sarana dan prasarana sudah disiapkan dari pihak sekolah walaupun belum lengkap 

tetapi sudah cukup untuk menunjang dalam memanfaatkan media. Anggarannya 

dari dana Bos, kita dari pihak sekolah menyediakan media pembelajaran yang 

sekiranya dibutuhkan oleh guru  secara tidak langsung kami menyarankan 

pemanfaatan media oleh guru”. 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan 02 selaku guru ekonomi menuturkan  

“Dari segi pengalaman mengajar banyak sekali dalam sekian tahun, saya belajar 
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dari kesalahan maka mengubah lebih baik lagi. Mengenai minat dalam 

pemanfaatan media pembelajaran sesuai bagaiman cara siswa cepat memahami 

materi tersebut, kemudian termotivasi guru untuk mencapai KKM siswa dalam 

hasil belajar, sarana dan prasarana iya mendukung walaupun apa yang ada 

disekolah kami tidak selengkap seperti sekolah yang lebih maju, tidak ada 

anggaran dari sekolah maupun dari komite media yang disediakan oleh sekolah 

tetap di anggaran dari dana BOS/DAK. Mengenai kebijakan pemanfaatan media 

pembelajaran kepala sekolah memberikan wewenang penuh kepada semua guru 

untuk menjaga dan merawat media yang ada ketika memakai media tidak ada 

kerusakan”. 

 

Dan yang terakhir wawancara peneliti dengan informan 03 selaku guru IPA 

menuturkan  “Beberapa pengalaman ibu dalam mengajar sudah banyak sekali 

yang terjadi sehingga melihat apa yang kurang dalam memanfaatkan media 

kemudian menambah supaya lebih menarik lagi, terkait dengan minat dalam 

membuat media yang kreatif timbul  dari kita sendiri kemudian hasilnya  bisa kita 

nikmati maupun bagi guru dan siswa. melihat hasil belajar siswa baik dan cepat 

mencermati materi yang ada, saya termotivasi untuk memanfaatkan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Dari sarana dan prasarana yang ada 

di sekolah kami mendukung walaupun tidak begitu lengkap, kemudian anggaran 

diberikan dari sekolah tidak ada tapi berikan oleh dana BOS. Kebijakan yang 

diberikan dalam memanfaatkan media pembelajaran oleh kepala sekolah 

memberikan wewenang”. 

 

Upaya untuk mengatasi hambatan pemanfaatan media pembelajaran oleh 

guru PPKn di SMPN Se-Kecamatan Praya Barat Daya 

 

Hasil wawancara terkait dengan upaya untuk mengatasi hambatan pemanfaatan 

media di SMPN 1 Praya Barat Daya. Wawancara dengan subyek 01 selaku guru 

PPKn mengatakan  “Yang diperlukan dalam mengatasi hambatan dalam 

pemanfaatan media pembelajaran terlebih dahalu mengecek keadaan media apa 

yang dipakai dan apabila ada kekurangan kita menambahkan, sehingga pada saat 

pembelajaran berlangsung lancar tidak ada kendala yang terjadi, pembelajaran 

berjalan lancar. Sesudah memanfaatkan media pembelajaran. pembelajaran akan 

mempermudah dalam mengajar”. 

 

Kemudian hasil wawancara dengan informan 01 selaku kepala sekolah 

mengatakan “Yang pertama yaitu guru sebelum menggunakan media, guru 

seharusnya memeriksa lengkapan media dan kondisi media itu sendiri apakah 

media itu rusak atau sebaliknya bisa dipakai. Apabila media pembelajaran yang 

dibutuhkan kurang guru dengan inisiatif sendiri membuat media pembelajaran. 

Sebenarnya guru memanfaatkan media pembelajaran yaitu tidak lain untuk 

menciptakan proses KBM yang menarik, tentu berdampak pada hasil belajar 

siswa. Wawancara dengan informan 02 selaku wakil kepala sekolah bagian sarana 

dan prasarana mengatakan “Cara mengatasi masalah yang terjadi dalam 

pemanfaatan media pembelajaran terlebih dahulu mengecek kondisi media apakah 
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sempurna atau tidak sempurna. Kemudian sesudah memanfaatkan dapat 

mengatasi masalah yang terjadi sebelum  memulai pembelajaran melihat kondisi 

media, pada saat pembelajaran berjalan dengan baik dalam memanfaatkan media 

pembelajaran”. Wawancara dengan informan terakhir yakni informan 03 selaku 

guru mengatakan “Upaya yang paling utama dalam mengatasi hambatan dalam 

pemanfaatan media pembelajran melihat keadaan media apa yang dipakai dalam 

pembelajaran. Sesudah memanfaat media pembelajaran bisa teratasi pada saat 

pembelajaran karena sebelum memulai pembelajaran mempersiapkan media yang 

dipakai pada saat pembelajaran dan mengecek media sebelum memakai pada jam 

pelajaran dimulai”. 

 

Selanjutnya hasil wawancara di SMPN 4 Praya Barat Daya terkait dengan upaya 

untuk mengatasi hambatan dalam pemanfaatan media. Wawancara dengan subyek 

01 selaku guru PPKn mengatakan  “Supaya bisa mengatasi masalah yang terjadi 

dalam pemanfaatan media melihat kondisi media apakah bisa dipakai dalam 

pembelajaran maupun media yang sederhana. Sehingga pada saat pembelajaran 

berlangsung dan sesudah memanfaatkan media pembelajaran bisa teratasi 

misalnya terjadi suatu kesalahan maupun sudah dipriksa sebelum memulai 

pembelajaran selanjut tidak akan terjadi kesalahan lagi”. 

 

Wawancara dengan informan 01 selaku kepala sekolah mengatakan “Kadang-

kadang guru kurang memperhatikan media yang dipakai dalam pembelajaran, 

sehingga banyak yang timbul dalam memanfaatkan media pembelajaran. 

Seharusnya guru betul-betul mempersiapkan dengan baik media apa yang dipakai 

dalam pembelajaran sehingga bisa mengatasi masalah yang terjadi dalam 

memanfaatkan media pembelajaran”. Wawancara dengan informan 02 selaku guru 

ekonomi mengatakan  “Dari pengalaman mengajar dalam memanfaatkan media 

pembelajaran banyak kesalahan yang terjadi, tetapi setelah melihat kondisi media 

sesuai materi yang dipersiapkan sehingga tidak lagi terulang kesalahan lagi. 

sesudah memanfaatkan media pembelajaran bisa teratasi masalah yang timbul”. 

Wawancara peneliti dengan informan 03 selaku guru IPA mengatakan “Menurut 

ibu dalam memanfaatkan media pembelajaran upaya  yang dilakukan supaya 

mengatasi masalah yang terjadi melihat kondisi media yang pakai sesuai 

berkesambungan dengan materi sehingga bisa mengatasi masalah yang terjadi 

sesudah memanfaatkan media pembelajaran”.   

 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitin dengan beberapa subyek dan informan penelitian 

dapat diketahui bahwa jenis media yang manfaatkan oleh guru PPKn di SMPN 1 

Praya Barat Daya dan SMPN 4 Praya Barat Daya adalah: 

1. Gambar/foto 

Media gambar/foto yang dimanfaatkan oleh guru PPKn di lokasi 

penelitian baik di SMPN 1 Praya Barat Daya maupun SMPN 4 Praya Barat 

Daya yakni, 1) gambar/foto anggota BPUPKI, gambar tersebut digunakan 

untuk mengkonkritkan materi terkait dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam 
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sidang BPUPKI, 2) gambar/foto tokoh yang mengusulkan ide tentang rumusan 

dasar negara, 3) gambar/foto anggota panitia sembilan. Ketiga gambar/foto 

tersebut digunakan berdasarkan KD 3.1 memahami proses perumusan dan 

penetapan pancasila sebagai dasar negara. Gambar-gambar tersebut digunakan 

untuk menambah pemahaman dan membangkitkan motivasi siswa dalam 

belajar sesuai dengan fungsi media menurut Syukur (Musfiqon, 2012: 33), 

media pembelajaran berfungsi Menarik perhatian siswa lebih besar (jalannya 

pelajaran tidak membosankan).  

Media gambar/foto juga termasuk dalam media visual sebagaimana 

pendapat Sanjaya (2012: 211-213), mengemukakan media visual, yaitu media 

yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara.  

2. Bagan  

  Media bagan yang dimanfaatkan oleh guru PPKn di lokasi penelitian 

baik di SMPN 1 Praya Barat Daya maupun SMPN 4 Praya Barat Daya yakni, 

bagan tentang  macam-macam  norma dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Bagan ini digunakan untuk membelajarkan KD 3.2 

Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk 

mewujudkan keadilan.  

Bagan tersebut tentunya sangat bermanfaat dalam rangka membantu 

siswa mencapai KD tersebut, dalam hal ini dapat memperjelas atau 

mempermudah siswa untuk mencapai KD yang diharapkan. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapatnya Syukur (Musfiqon, 2012: 33), yang menunjukan 

bahwa fungsi media dapat  membantu memudahkan belajar bagi siswa dan 

juga memudahkan proses pembelajaran bagi guru. 

Media bagan  juga termasuk dalam media visual sebagaimana pendapat 

Sanjaya (2012: 211-213), mengemukakan media visual, yaitu media yang 

hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara.  

3. Sketsa  

Media sketsa yang dimanfaatkan oleh guru PPKn di SMPN 4 Praya 

Barat Daya yakni,  sketsa tentang mempraktikkan perilaku menaati norma 

dalam lingkungan sekolah. Sketsa tersebut digunakan untuk menyampaikan 

materi berdasarkan KD 4.2 Menyampaikan perilaku sesuai norma-norma yang 

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Media 

sketsa memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi siswa yakni dapat 

menarik perhatian siswa dan memperjelas penyampaian pesan tentang materi 

yang disampaikan oleh guru guna untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapatnya Syukur (Musfiqon, 2012: 33), yang 

menunjukan bahwa fungsi media dapat menarik perhatian siswa lebih besar 

(jalannya pelajaran tidak membosankan).  

4. Diagram  

Media diagram yang dimanfaatkan oleh guru PPKn di SMPN 4 Praya 

Barat Daya yakni, diagram tentang jumlah penduduk atau masyarakat yang 

mendiami Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diagram tersebut digunakan 

untuk mengetahui dan memahami materi tentang keberadaan masyarakat 

Indonesia. Diagram tentunya memiliki fungsi yang sangat bermanfaat yakni, 

untuk menjelaskan materi yang luas menjadi kompleks. Hal tersebut sesuai 
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dengan pendapat Arsyad (2016: 89) terkait dengan prinsip umum penggunaan 

media visual yakni, media visual khususnya diagram, amat membantu siswa 

untuk mempelajari materi yang agak kompleks. 

5.  Poster 

Media poster yang dimanfaatkan oleh guru PPKn yang ada di SMPN 1 

Praya Barat Daya dan SMPN 4 Praya Barat Daya yakni, 1) poster para tokoh-

tokoh pendiri Negara, 2) tokoh-tokoh yang mengusulkan ide tentang rumusan 

dasar negara, 3) tokoh-tokoh anggota BPUPKI dan PPKI. Ketiga poster 

tersebut digunakan untuk memahami KD 3. Memahami proses perumusan dan 

penetapan pancasila sebagai dasar negara. Media poster dugunakan oleh guru 

untuk memperjelas dan mempermudah siswa dalam rangka memahami materi 

yang dibelajarkan. Hal ini didukung dari pernyataannya Hamalik  (Arsyad, 

2012: 32), mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan ransangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

6. Peta dan globe 

Media peta dan globe media ini dimanfaatkan oleh guru PPKn yang 

ada di SMPN 1 Praya Barat Daya dan SMPN 4 Praya Barat Daya pada materi 

tentang daerah-daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai 

dengan KD 2.6 Menampilkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peta dan globe tentunya 

sangat dibutuhkan untuk mengetahui letak masing-masing daerah tersebut, 

mengetahui tempat-tempat serta arah dan jarak dari tempat yang satu ke 

tempat yang  lainnya. Dalam hal ini dapat membantu siswa menambah 

pengetahuan dan wawasannya terhadap daerah-daerah tersebut dan 

memungkinkan siswa mengerti  daerah kepulauan. 

Sesuai dengan pendapatnya Arsyad (2016: 25-27), mengemukakan 

beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari penggunaan 

media yakni, pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan 

sebagai penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan 

memperhatikan pada proses belajar, penggunaan efek khusus yang dapat 

menimbulkan keingintahuan menyebabkan siswa tertawa dan berpikir, yang 

kesemuanya menunjukkan bahwa media memiliki aspek motivasi dan 

meningkatkan minat. 

7. Video  

Media video yang dimanfaatkan oleh guru PPKn yang ada di SMPN 1 

Praya Barat Daya dan SMPN 4 Praya Barat Daya yang menjadi lokasi 

penelitian yakni, 1) video tentang berperilaku jujur sesuai dengan norma-

norma yang berlaku, 2) video tentang berperilaku disiplin sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku, 3) video tentang berperilaku tanggung jawab 

sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Video ini digunakan untuk 

membelajarkan KD 2.2 Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.  Media video sangat 

bermanfaat untuk membantu siswa memahami KD tersebut. Media video 

digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran siswa. 
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 Hal tersebut sesuai dengan prinsip yang harus diperhatikan dalam 

pemilihan media, menurut Sanjaya (2012: 224), Pemilihan media harus 

berdasarkan konsep yang jelas, artinya pemilihan media tertentu bukan 

didasarkan kepada kesenangan guru atau sekedar selingan dan hiburan, 

melainkan harus menjadi bagian integral dalam keseluruhan proses 

pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran 

siswa. 

8. Film   

Media film yang dimanfaatkan oleh guru PPKn yang ada di SMPN 4 

Praya Barat Daya yang menjadi lokasi penelitian yakni, materi yang terkait 

dengan 1) film tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, 2) 

film tentang G30SPKI. Film tersebut digunakan untuk memahami dan 

membelajarkan materi tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Film ini 

tentunya sangat berguna bagi siswa, karena dapat mengetahui perjuangan para 

pahlawan, kemudian dapat menambah pemahaman siswa terkait dengan 

materi tersebut.  

Media ini termasuk dalam media audio visual sebagaimana pendapat 

Sanjaya (2012:211-213) mengemukakan jenis media yang selain mengandung 

unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dilihat. Selain itu, media 

pembelajaran juga memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi siswa 

maupun guru sesuai dengan fungsi media pembelajaran menurut Angkowo 

dkk (Musfiqon, 2012: 32), berpendapat bahwa salah satu fungsi media 

pembelajaran adalah sebagai alat bantu pembelajaran, yang ikut 

mempengaruhi situasi, kondisi dan lingkungan belajar dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah diciptakan dan didesaian oleh guru.  

Faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan media pembelajaran oleh guru 

PPKn di SMPN Se- Kecamatan Praya Barat Daya antara lain: 

1. Faktor internal 
Adapun faktor internal meliputi adalah sebagai berikut: 

a) Pengalaman dalam pemanfaatan media 

 Pengalaman guru dalam memanfaatkan media pembelajaran 

didapatkannya pada saat kuliah, pelatihan-pelatihan PLPG dan 

pemanfaatan media pembelajaran. Pengalaman guru dalam memanfaatkan 

media pembelajaran masuk dalam faktor pendukung jika pengalaman guru 

banyak maka dalam memanfaatkan media pembelajaran akan mudah 

memakai media yang beragam-beragaman pula. Pengalaman guru dalam 

memanfaatkan media tersebut akan berpengaruh bagi siswa dan untuk 

dirinya sendiri.  

  Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pengalaman guru dalam 

memanfaatkan media berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Pengalaman guru adalah sesuatu yang mendasar untuk menjadi pendidik 

yang profesional sehingga memanfaatkan media dalam proses 

pembelajaran, agar siswa  cepat memahami materi-materi yang 
disampaikan oleh guru. Pengalaman dalam memanfaatkan media 

pembelajaran sebagaimana pendapat Daehler (Syah, 2013: 15), bahwa 
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memori yang menerima dan menyimpan peristiwa yang terjadi atau 

dialami individu pada waktu dan tempat tertentu. 

b) Minat 

Berdasarkan   dari   hasil     penelitian   menemukan   bahwa minat 

guru akan menjadi fakor pendukung jika tingginya minat guru dalam 

memanfaatkan media begitu juga sebaliknya jika minat guru rendah dalam 

memanfaatkan media maka itu juga akan menjadi faktor penghambat 

dalam pemanfaatan media pembelajaran dimana guru malas 

memanfaatkan media.  Hal ini bisa saja terjadi pada  guru di SMPN 1 

Praya Barat Daya dan guru  di SMPN 4 Praya Barat Daya. Minat dalam 

membuat media yang menarik dan bervariasi maka akan membangkitkan 

keinginan siswa untuk belajar. Sesuai dengan pendapat Suryabrata (2002: 

68), bahwa suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Begitu pula dengan minat guru dalam 

memanfaatkan suatu media dalam proses pembelajaran. 

c) Motivasi 

Motivasi yang baru dapat membuat media pembelajaran semenarik 

mungkin dengan imajinasi yang baik sehingga motivasi tersebut termasuk 

dalam faktor pendukung sedangkan motivasinya kurang dalam 

memanfaatkan media pembelajaran akan menyebabkan media yang 

dipakai hanya satu saja dan akan menyebabkan siswa malas untuk belajar, 

tidak ada media yang menarik yang dibuat atau media yang bisa 

memberikan siswa senang untuk belajar, maka motivasi tersebut termasuk 

kedalam faktor penghambat.  

Motivasi guru dalam memanfaatkan media pembelajaran dapat 

dilihat pada hasil belajar siswa. Jika hasil belajar siswa meningkat maka 

motivasi guru akan semakin bertambah untuk memanfaat media dalam 

proses pembelajaran begitu pula sebaliknya. Motivasi guru dalam 

memanfaatkan media pembelajaran sangat penting sebagaimana pendapat 

Fitriana dan Pratiwi dkk (2015: 83), bahwa dalam kegiatan belajar, 

motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam 

diri seseorang guru yang menimbulkan pengaruh serta menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan 

tujuannya dapat tercapai.  

2. Faktor eksternal 

Adapun faktor eksternal meliputi adalah sebagai berikut: 

a) Sarana 

  Sarana yang ada di sekolah masih kurang mendukung sehingga guru 

memanfaatkan media yang ada dan membuat media sederhana. Dengan 

pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sarana termasuk kedalam faktor 

penghambat dalam pemanfaatan media. Dikarenakan sarana yang ada 

dalam sekolah baik di SMPN 1 Praya Barat Daya maupun SMPN 4 Praya 

Barat Daya masih kurang. sedangkan sarana yang kurang di sekolah maka 

termasuk dalam faktor penghambat dalam memanfaatkan media 

pembelajaran. Sarana yang kurang mendukung dapat menyebabkan 

terhambatnya proses belajar, sehingga guru dapat membuat media yang 



xi 
 

cukup sederhana untuk membelajarkan materi yang akan disampaikan. 

Sarana termasuk kedalam bagaian yang sangat penting dalam proses 

pemanfaatan media karena akan membantu untuk mencapai tujuan yang 

ingin dicapai dalam materi tersebut, sebagaimana pendapat Depdiknas 

dalam KBBI (2004:4), bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dipakai 

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.  

b) Prasarana 

 Sama halnya dengan sarana, prasarana yang ada di sekolah baik di 

SMPN 1 Praya Barat Daya maupun SMPN 4 Praya Barat Daya masih 

kurang mendukung sehingga terhambat dalam memanfaatkan media 

pembelajaran, tapi guru berharap prasarana di sekolah tersebut mencukupi, 

sehingga siswa nyaman dalam belajar dan bagi guru juga agar mudah 

untuk mengajar baik di dalam maupun di luar kelas. Prasarana  yang 

kurang memadai termasuk ke dalam faktor penghambat dalam 

memanfaatkan media pembelajaran. Prasarana merupakan alat pelengkap 

dalam suatu sekolah sebagaimana pendapat Depdiknas dalam KBBI 

(2001: 893), bahwa prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan 

penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan dan 

lain sebagainya. 

c) Aggaran 

  Anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui dana BOS 

masih kurang sehingga dana untuk membeli media kurang, guru hanya 

memanfaatkan media yang ada di sekolah saja. Anggaran yang berikan 

oleh pemerintah masih kurang sehingga anggran ini termasuk ke dalam 

faktor penghambat dalam memanfaatkan media pembelajaran. 

Anggaran dari sekolah maupun dari komite media yang disediakan oleh 

sekolah tetap dari dana BOS/DAK. Melihat anggaran yang diberikan 

oleh pemerintahmasih kurang sehingga guru memanfaatkan media 

pembelajaran yang terbatas atau seadanya. Anggaran dalam suatu 

sekolah sangat penting karena mencakup tentang keuangan sekolah 

tersebut sebagai pendapat Haeruman (2010: 6), bahwa anggaran adalah 

rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang 

diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk 

membiayainya dalam periode waktu tertentu.  

d) Kebijakan  

 Kebijakan yang berikan oleh kepala skolah dalam memanfaatkan 

media pembelajaran sangat dianjurkan sehingga hasil belajar siswa 

meningkat. Dari kepala sekolah memantau guru pada saat 

melaksanakan pembelajaran dikelas. Guru yang ada di sekolah 

memanfaatkan media pembelajaran maupun diarahkan oleh kepala 

sekolah dan keinginan untuk memanfaatkan media, maka termasuk 

dalam faktor pendukung.        

  Kebijakan dari pemerintah maupun dari kepala sekolah untuk 

memanfaatkan media pembelajaran bertujuan untuk mempermudah 

dalam proses pembelajaran, siswa tidak bosan dalam belajar  dan siswa 

juga cepat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Kebijakan 
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dalam pemanfaatan media pembelajaran sebagaimana pendapat 

Indiahono (2009: 18), bahwa suatu arah tindakan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 

yang memberikan hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang 

diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai 

sesuatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. 

   

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemanfaatan media 

pembelajaran oleh guru PPKn di SMPN Se- Kecamatan Praya Barat Daya yakni: 

1. Bekerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. 

    Peran dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah untuk 

mengarahkan guru dalam pemanfaatan media dalam pembelajaran PPKn 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Lombok Tengah berkewajiban untuk meningkatkan mutu guru. Hal 

ini jelas menuntut kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik serta 

pendidikan yang profesional, agar kualitas hasil pendidikan dapat benar-benar 

berperan optimal dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu pendidik dituntut 

untuk selalu memperbaiki, mengembangkan diri dalam membangun dunia 

pendidikan. Dengan mengingat berat dan kompleksnya membangun 

pendidikan, adalah sangat penting untuk melakukan upaya-upaya guna 

mendorong dan memberdayakan tenaga pendidik untuk makin profesional 

serta mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan ruang 

bagi pendidik untuk mengaktualisasikan dirinya dalam rangka membangun 

pendidikan, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjadikan upaya 

membangun pendidikan kokoh, serta mampu untuk terus menerus melakukan 

perbaikan kearah yang lebih berkualitas.      

2. Pihak sekolah berupaya untuk meningkatkan minat dan motivasi guru.  

 Pihak sekolah yang dalam hal ini kepala sekolah adalah ujung tombak 

dalam sekolah. Dalam proses pembelajaran minat merupakan sebuah awal 

penggerakan untuk siswa dalam belajar yang dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. Tujuan dalam kaitan ini adalah tujuan 

pembelajaran. Hal ini menggambarkan bahwa seseorang yang memiliki minat 

belajar dalam dirinya maka dia akan mencapai keinginan atau cita-citanya, 

tetapi jika seorang guru tidak memiliki minat dalam membuat media yang 

menarik maka guru tersebut tidak akan mencapai tujuan pembelajaran. 

Sementara itu motivasi merupakan dorongan seseorang secara sadar atau tidak 

sadar untuk melakukan sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuannya. Motivasi 

juga bisa berasal dari dalam diri dan dari orang lain, baik itu guru, keluaraga 

dan teman.  

3. Pihak sekolah berupaya menyediakan sarana dan prasaranan yang memadai. 

 Dalam pengelolaan pihak sekolah harus dapat bertanggung jawab 

terhadap sarana dan prasarana terutama kepala yang langsung menangani 

sarana dan prasarana terutama kepala sekolah yang langsung menangani 
sarana dan prasarana tersebut. Jadi pengelolaan terhadap sarana dan prasarana 

harus lebih ditekankan lagi dalam lembaga pendidikan seperti sekolah. 

Dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kepala sekolah 
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dapat merencanakan dan mendata apa saja sarana dan prasarana yang harus 

digunakan di sekolah tersebut. Jika semua langkah-langkah pengelolaan telah 

berjalan dengan baik seperti yang diharapkan maka akan berdampak positif 

terhadap siswa-siswa dalam proses belajar mengajar dan tercapainya tujuan 

pendidikan secara efektif dan efesien.  

 Maka penyelenggara pendidikan baik itu pemerintah, kepala sekolah, 

guru, personil sekolah yang lainnya maupun masyarakat perlu terus berusaha 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman. 

Pentingnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan, diatur 

oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional “Setiap satuan pendidikan formal dan non formal 

menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan 

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan 

intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik”. 

4. Pihak sekolah berupaya untuk menambah anggaran untuk penyediaan media. 

 Anggaran dalam suatu sekolah harus ditingkatkan guna untuk 

mempermudah penyedian media pembelajaran. Media pembelajaran 

merupakan bagian yang paling penting dalam proses pembelajaran, 

penggunaan media dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka anggaran 

dari pemerintah perlu untuk ditingkatkan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-

Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatur pendanaan 

pendidikan untuk sekolah dalam pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa 

pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat dalam ayat (2) berbunyi pemerintah dan 

pemerintah daerah bertanggung jawab mengeluarkan anggaran pendidikan 

sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) undang-undang RI Tahun 1945. 

Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan ketentuan mengenai tanggung jawab 

pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.   

5. Kepala sekolah berupaya membuat kebijakan yang tegas tentang pemanfaatan 

media pembelajaran. 

 Peran kepala sekolah sangat penting ditunjukkan dalam perannya untuk 

membuat kebijakan dan mengarahkan para guru untuk memanfaatkan media 

dalam proses pembelajaran. Hal tersebut diterapkan agar para siswa tidak 

bosan dalam proses belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan peran kepala sekolah sebagai 

pemimpin, yakni kemampuan kepala sekolah untuk mempengaruhi guru lain 

untuk memanfaatkan media, agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang 

diharapkan.  

SIMPULAN  

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Jenis Media yang Dimanfaatkan Oleh Guru PPKn Di SMPN Se-Kecamatan 

Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. 
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       Media pembelajaran yang dimanfaatkan oleh guru PPKn di SMPN 1 

Praya Barat Daya, adalah gambar/foto, bagan, globe, peta dan video. 

Sementara itu jenis media yang dimanfaatkan oleh guru PPKn di SMPN 4 

Praya Barat Daya, yakni gambar/foto, sketsa, diagram, bagan, poster, peta, 

globe, video dan film.    

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemanfaatan Media Pembelajaran Oleh 

Guru PPKn Di SMPN Se- Kecamatan Praya Barat Daya. 

 Faktor pendukung dan pengahambat pemanfaatan media 

pembelajaran oleh guru PPKn terdiri dua yaitu yang pertama faktor internal 

yang  meliputi: 1) Pengalaman dalam pemanfatan media pembelajaran, 2) 

Minat,  dan 3) Motivasi. Sedangkan yang kedua adalah faktor ekternal yang 

meliputi: 1) Sarana, 2) Prasarana,  3) Anggaran dan 4) Kebijakan.  Kedua 

bagian tersebut adalah faktor pendukung dan pengahambat pemanfaatan media 

pembelajaran oleh guru PPKn di SMPN 1 Praya Barat Daya dan SMPN 4 

Praya Barat Daya.  

3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Pemanfaatan Media 

Pembelajaran Oleh Guru PPKn Di SMPN Se- Kecamatan Praya Barat Daya. 

 Terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Bekerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. 

b. Pihak sekolah berupaya untuk meningkatkan minat dan motivasi guru.  

c. Pihak sekolah berupaya menyediakan sarana dan prasaranan yang 

memadai. 

d. Pihak sekolah berupaya untuk menambah anggaran untuk penyediaan 

media. 

e. Kepala sekolah berupaya membuat kebijakan yang tegas tentang 

pemanfaatan media pembelajaran. 
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