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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Multimedia 

 

Multimedia berasal dari kata multi dan media.multi berasal dari bahasa latin, 

yaitu nouns yang berarti banyak atau bermacam-macam. sedangkan kata 

media berasal dari bahasa latin, yaitu medium yang berarti perantara atau 

sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan, atau membawa 

sesuatu. kata medium dalam American Heritage Electronic Dictionary 

(1991:1) diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan 

informasi. berdasarkan itu multimedia merupakan perpaduan antara berbagai 

media (format file) yang berupa teks, gambar (vektor atau bitmap), grafik, 

sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file 

digital (komputerisasi), digunakan untuk menyampaikan atau menghantarkan 

pesan kepada publik. Multimedia adalah suatu kombinasi data atau media 

untuk menyampaikan suatu informasi sehingga informasi itu tersaji dengan 

lebih menarik (Rosch, 1996:2). 

 

Multimedia merupakan penyatuan dua atau lebih media komunikasi seperti 

teks, grafik, animasi, audio, dan video dengan ciri-ciri interaktivitas komputer 

untuk menghasilkan satu presentasi menarik (Oblinger, 1993:2). 
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Multimedia sebagai kumpulan media berbasis komputer dan sistem 

komunikasi yang memiliki peran untuk membangun, menyimpan, 

menghantarkan, dan menerima informasi dalam bentuk teks, grafik, audio, 

video, dan sebagainya (Gayeski, 1993:2). 

 

Multimedia adalah kombinasi berbagai saluran komunikasi menjadi sebuah 

pengalaman komunikatif yang terkoordinasi dimana interpretasi saluran lintas 

bahasa terintegrasi tidak ada (Elsom-cook, 2001:3). 

 

Multimedia sebagai keterpaduan di antara berbagai media teks, gambar, video, 

dan animasi dalam satu media digital yang mempunyai kemampuan untuk 

interaktif, umpan balik, dan informasi diperoleh dengan cara yang non-linier 

(Munir dan Zaman, 1999:2). 

 

Multimedia sebagai suatu integrasi elemen beberapa media ( audio, video, 

grafik, teks, animasi, dan sebagainya) menjadi sebuah kesatuan yang sinergis 

dan simbiosis yang memberikan hasil lebih menguntungkan bagi pengguna 

ketimbang elemen media secara individual. American Heritage Dictionary 

mendefinisikan multimedia sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 

pengontrolan berkomputer, integrasi, manipulasi, perwakilan, penyimpanan 

dan komunikasi berbagi informasi yang dikodekan melalui media time-

dependent dan media time-independent (Reddi, 2003:3). 

 

Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan 

menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu 

(tool) dan koneksi (link) sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, 
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berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi. berdasarkan pengertian itu, 

multimedia terdiri dari empat faktor, yaitu : (1) ada komputer yang 

mengkoordinasikan apa yang dilihat dan didengar, (2) ada link yang 

menghubungkan pengguna dengan informasi, (3) ada alat navigasi yang 

membantu pengguna menjelajah jaringan informasi yang saling terhubung, 

dan (4) multimedia menyediakan tempat kepada pengguna untuk 

mengumpulkan,memproses, dan mengkomunikasikan informasi dengan ide 

secara interaktif (Hofstetter, 2001:3). 

 

 

B. Metode Diskusi 

 

Metode diskusi adalah suatu percakapan ilmiah oleh beberapa yang tergabung 

dalam suatu kelompok untuk saling bertukar pendapat tentang sesuatu masalah 

yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk 

dibahas dan dipecahkan bersama untuk mendapatkan jawaban dan kebenaran 

atas suatu masalah. 

 

      Menurut Suryosubroto (2002:179) dan Djamarah dan Zain (2006:87-88)    

      teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar-mengajar yang dilakukan oleh    

      seorang guru di sekolah. Dimana Guru memberikan kesempatan kepada siswa  

      (kelompok-kelompok siswa) untuk mengadakan perbincangan ilmiah,  

      diantaranya yaitu saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan    

      masalah, dapat terjadi juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai  

      pendengar saja sehingga akan terjadi proses belajar dalam diskusi tersebut.  
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Forum diskusi dapat diikuti oleh semua siswa di dalam kelas dan dapat pula 

dibentuk kelompok-kelompok kecil, yang perlu mendapatkan perhatian ialah 

hendaknya para siswa dapat berpartisipasi secara aktif di dalam setiap forum 

diskusi. Semakin banyak siswa terlibat dan menyumbangkan pikirannya, 

semakin banyak pula yang dapat mereka pelajari, perlu pula diperhatikan 

masalah peranan guru. Terlalu banyak “campur tangan dan “main perintah” 

dari guru niscaya siswa tidak akan dapat belajar banyak (Suryosubroto, 

2002:179-180). 

 

Diskusi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk (tipe) dan dengan 

bermacam-macam tujuan. Berbagai bentuk diskusi yang terkenal adalah 

sebagai berikut : 

a. The social problema meeting 

Para siswa berbincang-bincang memecahkan masalah sosial di kelasnya 

atau di sekolahnya dengan  harapan setiap siswa akan merasa” terpanggil” 

untuk mempelajari dan bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah yang 

berlaku, seperti dengan guru atau personel sekolah lainnnya, peraturan-

peraturan di kelas atau sekolah, hak-hak dan kewajiban siswa dan 

sebagainya. 

b. The open-ended meeting 

Para siswa berbincang-bincang mengenai masalah apa saja yang 

berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari dengan kehidupan 

mereka di sekolah, dengan sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar 

mereka, dan sebagainya (Suryosubroto, 2002: 180-181). 
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c. The educational-diagnosis meeting 

Para siswa berbincang-bincang mengenai pelajaran di kelas dengan 

maksud untuk saling mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran yang 

telah diterimanya agar masing-masing anggota memperoleh pemahaman 

yang lebih baik dan benar. 

 

Teknik diskusi sebagai metode belajar mengajar lebih cocok dan diperlukan 

apabila kita (guru) hendak : 

1. Memanfaatkan berbagai kemampuan yang ada (dimiliki) oleh para siswa. 

2. Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menyalurkan 

kemampuannya masing-masing. 

3. Memperoleh umpan balik dari para siswa tentang apakah tujuan yang telah 

dirumuskan telah tercapai. 

4. Membantu para siswa belajar berpikir teoritis dan praktik lewat berbagai 

mata pelajaran dan kegiatan sekolah. 

5. Membantu para siswa belajar menilai kemampuan dan peranan diri sendiri 

maupun teman-temannya (orang lain). 

6. Membantu para siswa menyadari dan mampu merumuskan berbagai 

masalah yang di “lihat” baik dari pengalaman sendiri maupun dari 

pelajaran sekolah. 

7. Mengembangkan motivasi untuk belajar lebih lanjut (Suryosubroto, 2002: 

180-181).  
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Langkah-langkah penggunaan Metode Diskusi: 

1. Guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan 

pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya. Dapat pula 

pokok masalah yang akan didiskusikan itu ditentukan bersama-sama oleh 

guru dan siswa. Judul atau masalah yang akan didiskusikan itu harus 

dirumuskan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami baik-baik oleh setiap 

siswa. 

2. Dengan pimpinan guru para siswa membentuk kelompok-kelompok 

diskusi, memilih pimpinan diskusi (Ketua, Sekretaris atau pencatat),  

mengatur tempat duduk, ruangan, saranan, dan sebagainya.  

Pimpinan diskusi sebaiknya berada di tangan siswa yang: 

a. Lebih memahami atau menguasai masalah yang akan didiskusikan. 

b. “Berwibawa” dan disenangi oleh teman-temannya. 

c. Berbahasa baik dan lancar bicaranya. 

d. Dapat bertindak tegas, adil dan demokratis. 

Tugas pimpinan diskusi antara lain ialah: 

a. Pengatur dan pengarah acara diskusi. 

b. Pengatur “lalu lintas” percakapan. 

c. Penengah dan penyimpul berbagai pendapat. 

3. Para siswa berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan 

guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lain (kalau ada 

lebih dari satu kelompok) menjaga ketertiban serta memberikan dorongan 

dan bantuan sepenuhnya agar setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif 

dan agar diskusi berjalan lancar. Setiap anggota kelompok harus tahu 
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persis apa yang akan didiskusikan dan bagaimana caranya berdiskusi. 

Diskusi harus berjalan dalam suasana bebas, setiap anggota harus tahu 

bahwa hak bicaranya sama. 

4. Kemudian setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Hasil-hasilnya 

yang dilaporkan itu ditanggapi oleh semua siswa (terutama dari kelompok 

lain). Guru memberi ulasan atau penjelasan terhadap laporan-laporan 

tersebut. 

5. Akhirnya para siswa mencatat hasil (hasil- hasil) diskusi, dan guru 

mengumpulkan laporan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok sesudah para 

siswa mencatatnya untuk “file” kelas (Suryosubroto, 2002:181-182). 

 

Beberapa keuntungan metode diskusi adalah sebagai berikut: 

1. Metode diskusi melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses 

belajar. 

2. Setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan 

pelajarannya masing-masing. 

3. Metode diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berfikir 

dan sikap ilmiah. 

4. Mengajukan dan mempertahankan pendapatnya dalam diskusi diharapkan 

para siswa akan dapat memperoleh kepercayaan akan (kemampuan) diri 

sendiri. 

5. Metode diskusi dapat menunjang usaha-usaha pengembangan sikap sosial 

dan sikap demokratis para siswa (Suryosubroto, 2002:185). 
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Beberapa kelemahan metode diskusi adalah sebagai berikut: 

1. Suatu diskusi tak dapat diramalkan sebelumnya mengenai bagaimana 

hasilnya sebab tergantung kepada kepemimpinan siswa dan partisipasi 

anggota- anggotanya. 

2. Suatu diskusi memerlukan keterampilan- keterampilan tertentu yang 

belum pernah dipelajari sebelumnya. 

3. Jalannya diskusi dapat dikuasai (didominasi) oleh beberpa siswa yang 

“menonjol”. 

4. Tidak semua topik dapat dijadikan pokok diskusi, tetapi hanya hal-hal 

yang bersifat problematis saja yang dapat didiskusikan. 

5. Diskusi yang mendalam memerlukan waktu yang banyak. Siswa tidak 

boleh merasa dikejar-kejar waktu. Perasaan dibatasi waktu menimbulkan 

kedangkalan dalam diskusi sehingga hasilnya tidak bermanfaat. 

6. Apabila suasana diskusi hangat dan siswa sudah berani mengemukakan 

buah pikiran mereka, maka biasanya sulit untuk membatasi pokok 

masalahnya. 

7. Sering terjadi dalam diskusi murid kurang berani mengemukakan 

pendapatnya. 

8. Jumlah siswa di dalam kelas yang terlalu besar akan mempengaruhi 

kesempatan setiap siswa untuk mengemukakan pendapatnya 

(Suryosubroto, 2002:186). 
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Untuk mengatasi kelemahan tersebut Djajadisastra (dalam Suryosubroto, 

2002:186-187) mengemukakan saran mengenai usaha-usaha yang dapat 

dilakukan antara lain adalah: 

1. Murid-murid dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang kecil, 

misalnya lima orang murid setiap kelompok. Kelompok kecil ini harus 

terdiri dari murid-murid yang pandai dan kurang pandai, yang pandai 

bicara dan yang kurang pandai bicara, murid laki-laki dan murid 

perempuan. Hal ini harus diatur benar-benar oleh guru. Disamping itu, 

harus pula diperhatikan agar murid-murid yang sekelompok itu benar-

benar dapat bekerja sama. Dalam setiap kelompok ditetapkan ketuanya. 

 

2. Agar tidak menimbulkan rasa “kelompok-isme”, ada baiknya bila untuk 

setiap diskusi dengan topik atau problema baru selalu dibentuk lagi 

kelompok-kelompok baru dengan cara melakukan pertukaran anggota-

anggota kelompok. Dengan demikian semua murid akan pernah 

mengalami suasana bekerja bersama-sama dalam satu kelompok dan juga 

pernah mengalami bekerja sama dengan semua teman sekelasnya. 

 

3. Topik-topik atau problema yang akan dijadikan pokok-pokok diskusi dapat 

diambil dari buku-buku pelajaran murid, dari surat-surat kabar, dari 

kejadian sehari-hari di sekitar sekolah, dan kegiatan di masyarakat yang 

sedang menjadi pusat perhatian penduduk setempat. 

 

4. Mengusahakan penyesuaian waktu dengan berat topik yang dijadikan 

pokok diskusi. Membagi-bagi diskusi di dalam beberapa hari atau minggu 

berdasarkan pembagian topik ke dalam topik-topik yang lebih kecil lagi.     

Keleluasaan berdiskusi dapat pula dilakukan dengan menyelenggarakan 

suatu pekan diskusi dimana seluruh pekan itu dipergunakan untuk 

mendiskusikan problema-problema yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

 

5. Menyiapkan dan melengkapi semua sumber data yang diperlukan, baik 

yang tersedia di sekolah maupun yang terdapat di luar sekolah. 

 

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut kelemahan metode 

diskusi dapat dikurangi. Tentu saja, pada akhirnya berhasil atau tidaknya 

penggunaan metode diskusi ini banyak bergantung pada kecakapan guru di 

dalam membimbing murid-muridnya berdiskusi.  
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Salah satu alternatif metode pembelajaran interaktif yang mungkin dapat  

mengoptimalkan peningkatan aktivitas siswa dan penguasaan konsep ialah 

dengan menggunakan metode diskusi yaitu suatu cara penyampaian bahan 

pelajaran dan guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan 

pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan 

masalah. Dalam hal ini diskusi merupakan jalan yang banyak memberi 

kemungkinan pemecahan terbaik. Selain memberi kesempatan untuk 

mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, juga dalam kehidupan 

yang demokratis kita diajak untuk hidup bermusyawarah, mencari keputusan-

keputusan atas dasar persetujuan bersama. Bagi anak-anak, latihan untuk 

peranan peserta dalam kehidupan di masyarakat. Metode ini dapat membantu 

siswa dalam meningkatkan aktivitas dan penguasaan konsep siswa seperti 

menggali informasi lebih banyak, mengolah informasi secara cerdas, 

mengambil keputusan dengan tepat, dan memecahkan masalah dengan arif 

dan kreatif. 

 

Davies (1981:302) lebih lanjut menyebutkan bahwa metode diskusi dalam 

dunia pendidikan yang semakin demokratis ini, mendapat perhatian besar 

karena memiliki arti penting dalam merangsang para siswa untuk berpikir dan 

mengekspresikan pendapatnya secara bebas. 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 

diskusi adalah cara yang digunakan untuk mencari pemecahan masalah secara 

bersama-sama, apabila dikaitkan dengan proses belajar mengajar maka 

metode diskusi kelompok dapat diartikan sebagai cara penyampaian pelajaran 
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melalui proses pertukaran pikiran untuk memecahkan sebuah permasalahan. 

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Gilstrap dan Martin dalam 

(Moedjiono, 1992:51). 

 

       Metode diskusi merupakan suatu kegiatan di mana sejumlah orang   

       membicarakan secara bersama-sama melalui tukar pendapat tentang   

       suatu topik atau masalah, atau untuk mencari jawaban dari suatu masalah    

       berdasarkan semua fakta yang memungkinkan untuk itu. 

 

 

Namun untuk membatasi pengertian diskusi yang luas ini, maka peneliti 

memberikan konsep kelompok dalam pembahasan ini. Kelompok merupakan 

suatu perkumpulan yang terdiri atas dua atau tiga orang lebih. Sudjana 

(1983:3) menjelaskan bahwa kelompok adalah suatu kumpulan orang dalam 

jumlah terbatas. Setiap anggota melakukan hubungan dan saling 

membutuhkan serta kegiatan mereka didasarkan pada aturan atau norma-

norma yang ditaati bersama. Jadi, kelompok merupakan suatu kumpulan yang 

direncanakan dan biasanya dibentuk dengan maksud dan tujuan tertentu. 

 

Metode diskusi terdiri atas beberapa jenis, menurut Hasibuan dan Moedjiono 

(1986: 20-22) metode diskusi dibagi menjadi 9 jenis, diantaranya sebagai 

berikut: 

Whole group 

Kelas merupakan satu kelompok diskusi. Whole group yang ideal apabila 

jumlah anggota kelas tidak lebih dari 15 orang. 

 

Diskusi kelompok kecil 

Satu kelompok besar dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, terdiri atas 3-5 

orang. Tempat diatur agar siswa dapat berhadapan muka dan bertukar pikiran 

dengan mudah. Diskusi diadakan ditengah pelajaran atau diakhir pelajaran 

dengan maksud menajamkan kerangka bahan pelajaran, memperjelas bahwa 

pelajaran atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Hasil belajar yang 

diharapkan ialah agar segenap individu membandingkan persepsinya yang 

mungkin berbeda-beda tentang bahan pelajaran, membandingkan interpretasi 
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dan informasi yang diperoleh masing-masing. Dengan demikian masing-

masing individu dapat saling memperbaiki pengertian, persepsi, informasi, 

interpretasi sehingga dapat menghindari kekeliruan-kekeliruan. 

 

Panel 

Suatu kelompok kecil, biasanya 3-6 orang, mendiskusikan satu subjek 

tertentu, duduk dalam suatu susunan semi melingkar, dipimpin oleh seorang 

moderator. Panel ini secara fisik dapat berhadapan dengan audience dapat 

juga secara tidak langsung ( misalnya panel di televisi). Pada suatu panel 

yang murni, audience tidak ikut serta dalam diskusi. 

 

Sundicate group 

Suatu kelompok kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terdiri atas 3-

6 orang. Masing-masing kelompok kecil melaksanakan tiugas tertentu. Guru 

menjelaskan garis besarnya problema kepada kelas. Guru menggambarkan 

masalah, kemudian tiap-tiap kelompok diberi tugas untuk mempelajari suatu 

aspek tertentu. Guru menyadiakan referensi atau sumber-sumber informasi 

lain. Setiap sindikat bersidang sendiri-sendiri atau membaca bahan, 

berdiskusi dan menyusun laporan yang berupa kesimpulan sindikat. Setiap 

lapoaran di bawa ke sidang pleno untuk didiskusikan lebih lanjut. 

 

Brain storming group 

Kelompok menyumbangkan ide-ide baru tanpa dinilai segera. Setiap anggota 

kelompok mengeluarkan pendapatnya. Hasil belajar yang di harapakan ialah 

agar anggota kelompok belajar menghargai pendapat orang lain, 

menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri dalam mengembangkan ide-ide 

yang ditemukannya yang dianggap benar. 

 

Simposium 

Beberapa orang membahas beberapa aspek dari suatu objek tertentu dan 

membacakan dimuka peserta simposium secara singkat, kemudian diikuti 

dengan sanggahan dua pertanyaan dari para penyanggah dan juga dari 

pendengar. Bahasan dan sanggahan itu selanjutnya dirumuskan oleh panitia 

perumus sebagai hasil simposium. 

 

Informas debate 

Kelas dibagi menjadi dua tim yang agak sama besarnya dan mendiskusikan 

subjek yang cocok untuk diperdebatkan tanpa memperhatikan peraturan 

perdebatan formal. Bahan yang cocok untuk diperdebatkan adalah yang 

bersifat problematis, bukan yang bersifat faktual. 

 

Coloquium 

Seseorang atau beberapa orang nara sumber menjawab pertanyaan 

dariaudience dalam kegiatan belajar mengajar, siswa atau mahasiswa 

bertanya kepada nara sumber, selanjutnya mengundang pertanyaan lain atau 

tambahan dari siswa lain. Hasil belajar yang diharapkan ialah para siswa akan 

memperoleh pengetahuan. 
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Fish bowl 

Beberapa orang peserta yang dipimpin oleh seorang ketua mengadakan suatu 

diskusi untuk mengambil suatu keputusan. Tempat duduk di atur setengah 

lingkaran dengan dua atau tiga kursi kosong menghadap peserta diskusi. 

Kelompok pendengar duduk mengelilingi kelompok diskusi, seolah-olah 

melihat ikan yang berada dalam sebuah mangkuk. Sedangkan kelompok 

diskusi melakukan diskusi, kelompok pendengar yang ingin menyumbangkan 

pikiran dapat masuk duduk di kursi kosong. Apabila ketua diskusi 

mempersilakan berbicara, ia dapat langsung berbicara dan meninggalkan 

kursi setelah selesai berbicara. 

 

C. Aktivitas Belajar 

 

Keberhasilan belajar tidak akan tercapai begitu saja tanpa adanya aktivitas 

belajar.  Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

masing-masing siswa untuk mencapai perubahan tingkah laku. 

 

Sardiman (2003:95) menyatakan bahwa “Pada prinsipnya belajar adalah 

berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. 

Tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas.  Itulah sebabnya aktivitas 

merupakan prinsip atau azas yang sangat penting di dalam interaksi belajar-

mengajar. Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas, 

itu tidak akan mungkin berlangsung dengan baik”. 

 

 

Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang disadari untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  Kegiatan pembelajaran ditentukan dari kegiatan interaksi 

dalam pembelajaran, semakin aktif siswa dalam proses pembelajaran maka 

siswa tersebut akan lebih mudah mengingat pembelajaran itu dan tujuan 

pembelajaran akan tercapai. Belajar sambil melakukan aktivitas lebih 

banyak mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang didapatkan 

oleh anak didik lebih tahan lama tersimpan dalam benak anak didik 

(Djamarah, 1995: 67).  Sedangkan pengajaran yang efektif adalah 

pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 



   25 

 

aktivitas sendiri (Hamalik, 2004:71).  Jadi, aktivitas siswa dalam 

pembelajaran adalah penting karena dengan adanya aktivitas, pembelajaran 

akan lebih efektif dan mendatangkan hasil belajar yang lebih baik bagi 

siswa. 

 

Dierich (dalam Hamalik, 2008: 172) membagi kegiatan belajar dalam 8 

kelompok, yaitu: 

1. Kegiatan-kegiatan visual, yaitu membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral), yaitu mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberikan saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan 

interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, yaitu mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, dan mendengarkan 

suatu permainan. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis, yaitu menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar, yaitu menggambar, membuat grafik, 

chart, diagram peta, dan pola. 
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6. Kegiatan-kegiatan metrik, yaitu melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, 

menari, dan berkebun. 

7. Kegiatan-kegiatan mental, yaitu merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan dan mengambil 

keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional, yaitu minat, membedakan, berani, tenang, 

dan lain-lain. 

 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

merupakan serangkaian dari proses kegiatan pembelajaran untuk menunjang 

prestasi belajar. 

 

D. Penguasaan Konsep 

 

   Konsep merupakan salah satu pengetahuan awal yang harus dimiliki siswa.      

   Menurut Dahar (1996:79) konsep merupakan dasar bagi proses mental    

   yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi-    

   generalisasi. Pendapat tentang konsep juga dikemukakan oleh Hamalik  

   (2008 :161) bahwa konsep adalah suatu kelas stimuli yang memiliki sifat- 

   sifat (atribut-atribut) umum. Stimuli adalah objek-objek atau orang (person). 

 

        Penguasaan merupakan kemampuan menyerap arti dari materi suatu bahan      

        yang dipelajari.  Penguasaan bukan hanya sekedar mengingat mengenai apa    

        yang pernah dipelajari tetapi menguasai lebih dari itu, yakni melibatkan    
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berbagai proses kegiatan mental sehingga lebih bersifat dinamis (Arikunto,  

2010:115).   

 

    Penguasaan konsep merupakan hasil belajar dari ranah kognitif. Hasil belajar    

    dari ranah kognitif mempunyai hirarki atau bertingkat-tingkat.  Adapun    

    tingkat-tingkat yang dimaksud adalah : (1) informasi non verbal, (2)     

    informasi fakta dan pengetahuan verbal, (3) konsep dan prinsip, dan (4)    

    pemecahan masalah dan kreativitas.  Informasi non verbal dikenal atau   

    dipelajari dengan cara penginderaan terhadap objek-objek dan peristiwa- 

    peristiwa secara langsung.  Informasi fakta dan pengetahuan verbal dikenal  

    atau dipelajari dengan cara mendengarkan orang lain dan dengan jalan    

    membaca. Semuanya itu penting untuk memperoleh konsep-konsep.   

    Selanjutnya, konsep-konsep itu penting untuk membentuk prinsip-prinsip.  

    Kemudian prinsip-prinsip itu penting di dalam pemecahan masalah atau di  

    dalam kreativitas (Slameto, 2001:131).   

 

          Pendapat Hamalik (2008 : 164) tentang kegunaan konsep yaitu: 

1. Konsep-konsep mengurangi kerumitan lingkungan. 

2. Konsep membantu kita untuk mengidentifikasi sejumlah konsep. 

3. Konsep membantu kita untuk mempelajari sesuatu yang baru, lebih  luas 

dan lebih maju. 

4. Konsep dapat digunakan untuk mempelajari dua hal yang berbeda. 

 

     Slameto (2003 : 141)  juga berpendapat bahwa apabila sebuah konsep telah      

     dikuasai siswa, ada empat kemungkinan untuk menggunakannya yakni: 
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1. Siswa dapat menggolongkan apakah contoh konsep yang dihadapi 

sekarang termasuk konsep yang sama atau dalam konsep lain. 

2. Siswa dapat mengenal konsep-konsep lain. 

3. Siswa dapat menggunakan konsep tersebut untuk memecahkan 

masalah. 

4. Penguasaan konsep memudahkan siswa untuk mempelajari konsep 

lain. 

 

Penguasaan konsep oleh siswa merupakan hasil belajar dalam kecakapan 

kognitif.  Menurut Anderson, dkk ( 2000:  67-68 ), ranah kognitif terdiri dari 

6 jenis perilaku sebagai berikut : (1) Remember mencakup kemampuan 

ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan.  

Pengetahuan itu meliputi fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip 

dan metode, (2) Understand mencakup kemampuan menangkap arti dan 

makna hal yang dipelajari, (3) Apply mencakup kemampuan menerapkan 

metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru, (4) 

Analyze mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik.  

Misalnya : mengurai masalah menjadi bagian yang telah kecil, (5) Evaluate 

mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal 

berdasarkan kriteria tertentu, (6) Create mencakup kemampuan membentuk 

suatu pola baru, Penguasaan materi pelajaran oleh siswa dapat diukur 

dengan mengadakan evaluasi. 
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Berdasarkan rumusan Bloom (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2009:23-28) 

ranah kognitif terdiri dari 6 jenis perilaku sebagai berikut : (1) Pengetahuan, 

mencakup ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam 

ingatan, (2) Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna 

hal yang  dipelajari, (3) Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan 

metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru,  (4) 

Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-  

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik, (5) 

Sintesis, mencakup kemampuan menbentuk suatu pola baru, (6) Evaluasi, 

mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa   hal 

Pberdasarkan kriteria tertentu. 

 

Penguasaan konsep pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan 

evaluasi.  Menurut Thoha (1994:1) bahwa evaluasi merupakan kegiatan 

yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan 

instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh 

kesimpulan.  Salah satu instrumen atau alat ukur yang biasa digunakan 

dalam evaluasi adalah tes.  Menurut Arikunto (2010:53) tes merupakan alat 

atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu 

dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. 

 

Taraf penguasaan konsep dapat diketahui kriterianya dengan kriteria 

penguasaan konsep dari Thoha (1994 : 89) sebagai berikut: 
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Tabel 1. Kriteria Penguasaan Konsep 

Taraf  Nilai Rata-Rata Kualifikasi Nilai 

≥ 66 Baik 

55 – 65 Cukup 

≤ 55 Kurang 

 

 

Tes untuk mengukur berapa banyak atau berapa persen tujuan pembelajaran 

dicapai setelah satu kali mengajar atau satu kali pertemuan adalah postest 

atau tes akhir.  Disebut tes akhir karena sebelum memulai pelajaran guru 

mengadakan tes awal atau pretest.  Kegunaan tes ini ialah terutama untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki rencana pembelajaran.  

Dalam hal ini, hasil tes tersebut dijadikan umpan balik dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran (Daryanto, 1999:195-196). 

 

 


