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ABSTRAK 
 

Skripsi ini berjudul “Media Berbasis Cetakan dan Pengaruhnya 
Terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN Bandar Baro Kecamatan Indra Makmu 
Kabupaten Aceh Timur”. Penggunaan media belajar berbasis cetakan mempunyai 
pengaruh yang sangat signifikansi terhadap siswa dalam memperoleh prestasi 
belajar yang optimal. Dengan penggunaan media belajar berbasis cetakan tersebut 
mampu membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa yang tinggi untuk 
mempelajari setiap materi pembelajaran yang disajikan gurunya di kelas. 
Penggunaan media belajar berbasis cetakan dapat diperkenalkan guru kepada 
siswa secara tepat dan benar. Karena dengan media belajar berbasis cetakan 
tersebut dapat membantu siswa dalam menyerap sejumlah informasi belajar yang 
mungkin belum ditemui dalam buku paket. Banyak media belajar yang dapat 
dipergunakan serta diperkenalkan guru kepada siswa di sekolah, di antaranya 
adalah LKS. 

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tingkat penggunaan media 
berbasis cetakan, tingkat perolehan prestasi belajar siswa dan tingkat pengaruh 
media berbasis cetakan terhadap prestasi belajar siswa di SDN Bandar Baro 
Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur. 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif, 
penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk melihat korelasi yang terjadi antara 
variabel X dengan variabel Y. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat 
fakta, keadaan dan fenomena-fenomena logis yang terjadi saat sekarang (ketika 
penelitian berlangsung) dan menyajikan apa adanya, dan melakukan penelitian 
lapangan (Field Research) serta penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu 
dengan mengkaji sejumlah sumber pustaka berupa buku-buku, data dari internet 
dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Serta menggunakan 
teknik pengumpulan data berupa teknik angket, wawancara, observasi dan telaah 
dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penggunaan media belajar 
berbasis cetakan di SDN Bandar Baro Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh 
Timur sudah sangat baik, hal ini berdasarkan persepsi siswa sebanyak 57,14%, 
tingkat perolehan prestasi belajar siswa di SDN Bandar Baro Kecamatan Indra 
Makmu Kabupaten Aceh Timur termasuk ke dalam kualifikasi cukup berdasarkan 
perolehan prestasi belajar sebanyak 12 siswa atau sebesar 57,14% dan tidak benar 
media belajar berbasis cetakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
pencapaian prestasi belajar siswa di SDN Bandar Baro Kecamatan Indra Makmu 
Kabupaten Aceh Timur, hal ini berdasarkan thitung sebesar 0,036 lebih kecil dari 
ttabel baik pada taraf signifikan 5% (0,036<0,433) maupun pada taraf signifikan 1% 
(0,036<0,549). Hasil ini hanya berdasarkan hitungan statistik saja, karena secara 
teoritis bagaimanapun juga apabila ada penggunaan media belajar berbasis cetakan 
pasti dapat mempengaruhi perolehan prestasi belajar siswa, walaupun tidak 
termasuk ke dalam kualifikasi sangat tinggi atau sangat baik, paling tidak dapat 
digolongkan ke tingkat kualifikasi yang sedang atau cukup. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar akan mencapai sasaran dan tujuan apabila 

didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Akan 

tetapi, apabila sarana dan prasarana di sekolah tidak mendukung tentunya 

proses belajar mengajar yang sedang dilangsungkan guru kepada siswa di 

dalam kelas sudah sangat mustahil dapat mencapai sasaran dan tidak tercapai 

tujuannya dengan baik. Dengan demikian, maka proses belajar mengajar yang 

diberikan guru kepada siswa tidak akan mencapai tujuan secara maksimal 

seperti yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

Dengan minimnya penggunaan sarana dan prasarana belajar (media 

belajar) tentunya para siswa tidak dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. 

Oleh karena itu, agar para siswa dapat memperoleh prestasi belajar yang 

menggembirakan dituntut guru agar dapat menyediakan media belajar yang 

memadai pada saat melangsungkan proses belajar mengajar. Karena kenyataan 

membuktikan bahwa apabila di suatu sekolah ada guru-guru yang sedang 

menyajikan materi pembelajaran kepada siswa di dalam kelas tidak 

menggunakan media pembelajaran yang maksimal, maka banyak siswa-siswa 

yang tidak mampu untuk meraih prestasi belajar secara maksimal, karena 

mereka tidak mempunyai minat dan motivasi dalam belajar. 
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Adapun sarana dan prasarana belajar (media belajar) yang penulis 

maksudkan dalam pembahasan ini adalah media belajar berbasis cetakan. 

Karena dengan media belajar berbasis cetakan tersebut banyak manfaat yang 

dapat diambil oleh siswa, seperti mereka dapat mengulang materi pembelajaran 

yang telah diajarkan oleh guru sesampainya mereka di rumah. Di samping itu, 

banyak media cetakan yang dapat dipergunakan guru dalam melangsungkan 

proses pembelajaran terhadap siswa selain penggunaan buku paket. Dengan 

banyaknya media berbasis cetakan yang dipergunakan guru, maka dapat 

dipastikan bahwa hampir semua siswa akan dapat memperoleh prestasi belajar 

yang maksimal. 

Penggunaan media belajar berbasis cetakan mempunyai pengaruh yang 

sangat signifikansi terhadap siswa dalam memperoleh prestasi belajar yang 

optimal. Dengan penggunaan media belajar berbasis cetakan tersebut mampu 

membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa yang tinggi untuk 

mempelajari setiap materi pembelajaran yang disajikan gurunya di kelas. 

Penggunaan media belajar berbasis cetakan dapat diperkenalkan guru kepada 

siswa secara tepat dan benar. Karena dengan media belajar berbasis cetakan 

tersebut dapat membantu siswa dalam menyerap sejumlah informasi belajar 

yang mungkin belum ditemui dalam buku paket. Banyak media belajar yang 

dapat dipergunakan serta diperkenalkan guru kepada siswa di sekolah, di 

antaranya adalah LKS. Dalam hal ini, Admin menyatakan bahwa media belajar 

berbasis cetakan adalah: 
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Materi yang berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku teks, 
buku penuntun, buku jurnal, makalah dan lembaran lepas. Teks yang 
berbasis cetakan menuntut enam elemen, yang diperhatikan pada saat 
merancang yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik ukuran huruf, 
dan penggunaan spasi kosong. Beberapa cara yang digunakan untuk 
menarik perhatian pada media berbasis cetak atau teks adalah warna, huruf 
dan kotak.1 
 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami secara lebih mendalam lagi 

bahwa jenis-jenis media belajar berbasis cetakan di antaranya adalah buku teks 

(buku paket), buku penuntun, buku jurnal, makalah dan lembaran lepas. Banyak 

kriteria yang harus diperhatikan dalam menggunakan media belajar berbasis 

cetakan terhadap siswa sehingga mereka dapat menarik minat dan motivasi 

dalam belajar, seperti teks penulisan, bentuk huruf dan kotak-kotak yang 

digunakan dalam media cetak tersebut. 

Akan tetapi, dewasa ini banyak kita lihat dan jumpai hampir rata-rata di 

setiap sekolah kebanyakan guru hanya menggunakan media belajar berbasis 

cetakan seperti buku paket saja tanpa didukung dengan media belajar berbasis 

cetakan yang lain, sehingga dapat mempengaruhi terhadap siswa dalam 

menempuh proses belajarnya, yakni kebanyakan dari siswa yang kurang 

bergairah dalam belajar disebabkan minat dan motivasi belajar mereka tidak 

dapat terbangkit dengan baik dan maksimal dan pada akhirnya siswa tidak 

dapat memperoleh prestasi belajar yang menggembirakan, seperti yang terjadi 

pada SDN Bandar Baro Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur. 

                                                 
1Admin, “Resume Media Pembelajaran PAI”, 06 Juni 2008, (Online) http://www.google.com, 

diakses 30 Desember 2009. 

http://www.google.com/
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Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi di atas, maka penulis 

sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang kemudian diangkat dalam 

sebuah skripsi yang berjudul ”Media berbasis cetakan dan pengaruhnya 

terhadap prestasi belajar siswa SDN Bandar Baro Kecamatan Indra Makmu 

Kabupaten Aceh Timur”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka di bawah ini 

akan penulis rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat penggunaan media berbasis cetakan di SDN Bandar 

Baro Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur ? 

2. Bagaimana tingkat perolehan prestasi belajar siswa di SDN Bandar Baro 

Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur ? 

3. Bagaimana tingkat pengaruh media berbasis cetakan terhadap prestasi 

belajar siswa di SDN Bandar Baro Kecamatan Indra Makmu Kabupaten 

Aceh Timur ? 

 

C. Penjelasan Istilah 

 Untuk menghindari kesalahan bagi pihak pembaca dalam menafsirkan 

skripsi ini yang berjudul: “Media Berbasis Cetakan dan Pengaruhnya 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN Bandar Baro Kecamatan Indra 

Makmu Kabupaten Aceh Timur”. Maka untuk itu perlu kiranya penulis 

jelaskan istilah-istilah di antaranya ialah: 
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1. Media Berbasis Cetakan 

Media berbasis cetakan terdiri atas tiga suku kata, yakni; media, berbasis 

dan cetakan. Untuk mengetahui secara lebih lanjut tentang pengertian dari 

ketiga suku kata tersebut sehingga pembaca tidak keliru dalam menafsirkan 

skripsi ini, maka berikut ini penulis akan menjelaskannya, yakni: 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian 

media cetak yaitu “Sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara 

berkala seperti surat kabar, majalah”.2 Sementara menurut Azhar Arsyad, yang 

dimaksud dengan media berbasis cetakan ialah “Suatu media pembelajaran 

dalam mendukung proses pengajaran agar dapat mencapai tujuan instruksional, 

seperti buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas”.3 

Adapun yang penulis maksudkan dengan media berbasis cetakan dalam 

pembahasan skripsi ini ialah sumber buku/referensi sebagai alat bantu yang 

digunakan guru dalam melangsungkan proses belajar mengajar terhadap siswa 

di dalam kelas, referensi atau alat bantu tersebut berbentuk catatan seperti buku 

teks. 

2. Pengaruh 

Pengaruh merupakan “Daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, 

benda, dan sebagainya, yang berkuasa atau yang berkekuatan gaib dan 

                                                 
2Depdiknas RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ketiga, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), hal. 726. 
3Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Edisi 1, Cet. 11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 

hal. 87. 
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sebagainya”.4 Pengaruh juga merupakan “Suatu kekuatan yang di dapat dari 

keadaan sekelilingnya (kekuasaan dan sebagainya), mempengaruhi, memberi 

(mendatangkan)”.5 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh 

diartikan sebagai “Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang / benda) yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang, besar sekali 

pengaruh orang tua terhadap watak anaknya”.6 Pengaruh juga mempunyai arti 

sebagai "Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang".7 

Sedangkan yang penulis maksudkan dengan pengaruh dalam 

pembahasan skripsi ini yaitu pengaruh penggunaan media berbasis cetakan 

terhadap prestasi belajar siswa SDN Bandar Baro Kecamatan Indra Makmu 

Kabupaten Aceh Timur. 

3. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar terdiri atas dua suku kata, yakni; prestasi dan belajar. 

Untuk lebih jelasnya tentang kedua pengertian dari kata tersebut dapat dilihat 

pada penjelasan berikut ini: 

                                                 
 4Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta: Pustaka Amani, t.th), 
hal. 301. 
 5Dody DA, Armis Dally, dkk, 8000 Kata Popular Kamus Bahasa Indonesia, Cet. III, 
(Semarang: Aneka, 1987), hal. 145. 
 6Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 
hal. 747. 

7Dany Hariyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis, Cet. II, (Solo: Delima Solo, 
2004), hal. 289. 
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"Prestasi belajar merupakan hasil belajar seorang siswa untuk suatu mata 

pelajaran atau isi pendidikan sebagaimana yang tercantum pada buku raport".8 

Prestasi belajar dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

menerima pelajaran yang diberikan guru. Seperti yang dijelaskan oleh 

Roestiyah bahwa: "Prestasi belajar adalah tingkat kemampuan anak didik dalam 

menerima suatu jenis pelajaran yang diberikan oleh guru dalam kegiatan belajar 

mengajar".9 

Adapun yang penulis maksudkan dengan prestasi belajar dalam 

pembahasan skripsi ini adalah hasil belajar yang baik dan maksimal yang telah 

diperoleh siswa dalam setiap mata pelajaran yang telah diberikan gurunya di 

sekolah, baik hasil belajar itu diperoleh melalui evaluasi yang diberikan 

maupun melalui performance yang diperoleh siswa. 

4. Siswa 

Sementara yang dimaksudkan dengan siswa adalah "Pelajar pada 

akademi atau perguruan tinggi”.10 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

“Siswa merupakan seseorang yang sedang belajar di sebuah lembaga”.11 Dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 1990 tentang 

                                                 
8Amentembun, N.A, Penuntun Bagi Guru dan Calon Guru, (Bandung: IKIP, 1978), hal. 202. 
9Roestiyah, N.K, Masalah Ilmu Keguruan, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal. 50. 

 10Muhammad Ali, Kamus..., hal. 452. 
 11W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 
hal.849. 
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Pendidikan Menengah dalam Bab I Pasal I disebut bahwa: "Siswa adalah 

peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalan pendidikan sekolah".12 

Adapun yang penulis maksudkan dengan siswa dalam pembahasan 

skripsi ini ialah seluruh siswa (peserta didik) yang sedang belajar dan 

menempuh pendidikan pada SDN Bandar Baro Kecamatan Indra Makmu 

Kabupaten Aceh Timur. 

 

D. Tujuan dan Signifikansi Penulisan Skripsi 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan pembahasan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat penggunaan media berbasis cetakan di SDN 

Bandar Baro Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur. 

2. Untuk mengetahui tingkat perolehan prestasi belajar siswa di SDN Bandar 

Baro Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur. 

3. Untuk mengetahui tingkat pengaruh media berbasis cetakan terhadap 

prestasi belajar siswa di SDN Bandar Baro Kecamatan Indra Makmu 

Kabupaten Aceh Timur. 

Setelah tercapainya tujuan penulisan di atas, maka berikut akan penulis 

kemukakan beberapa signifikansi (manfaat) dari penulisan skripsi ini, antara 

lain: 

 

                                                 
12Depdiknas RI, Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 

2003) dan Peraturan Pelaksanaannya, Cet. Ketiga, (Jakarta: Grafika, Juni 2003), hal. 90. 



 

9 

1. Manfaat Teoritis 

Apabila penelitian ini dapat diterima kebenarannya oleh guru, kepala 

sekolah, para tenaga kependidikan dan peneliti lainnya, diharapkan dapat 

menambah khazanah pustaka kependidikan dan memberikan sumbangan 

informasi yang selanjutnya dapat memberi motivasi penelitian tentang masalah 

sejenis guna penyempurnaan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap siswa 

agar mempunyai motivasi belajar yang baik, sehingga mereka dapat 

memperoleh prestasi belajar yang lebih baik. 

b. Manfaat bagi guru 

Dapat dijadikan bahan masukan dalam penggunaan media berbasis 

cetakan sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik 

dan guru juga dapat menggunakannya secara optimal setiap memberikan 

materi pembelajaran di sekolah. 

 

E. Hipotesis 

Kata hipotesis secara etimologis berasal dari dua perkataan yang 

terambil dari bahasa Latin, yaitu hypo yang berarti kurang dari dan thesa yang 

berarti pendapat atau teori. Dengan demikian, hipotesis dapat diartikan sebagai 

“Suatu pendapat atau teori yang masih kurang sempurna, atau kesimpulan yang 
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belum final dalam arti masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya, atau 

dugaan pemecahan masalah yang bersifat sementara yakni pemecahan masalah 

yang mungkin benar dan mungkin pula salah”.13 Menurut Suharsimi Arikunto, 

hipotesis yaitu “Jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan, 

penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul”.14 

Sehubungan dengan anggapan dasar tersebut, maka yang menjadi 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis alternatif atau hipotesa kerja (Ha): 

Adanya pengaruh dari penggunaan media berbasis cetakan terhadap prestasi 

belajar siswa di SDN Bandar Baro Kecamatan Indra Makmu Kabupaten 

Aceh Timur. 

2. Hipotesis nihil atau hipotesis statistik (Ho): 

Tidak adanya pengaruh dari penggunaan media berbasis cetakan terhadap 

prestasi belajar siswa di SDN Bandar Baro Kecamatan Indra Makmu 

Kabupaten Aceh Timur. 

 

 

                                                 
 13Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Cet. III, (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 1987), hal. 43-44. 
 14Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Bandung: Rineka 
Cipta, 1993), hal. 62. 




