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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Media Kartu Bergambar

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti

tengah, perantara atau pengantar (Arsyad, 2000:3). Secara lebih jelas Gerald

dan Ely (dalam Arsyad, 2000: 3) mengatakan bahwa media apabila dipahami

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun

kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan,

atau sikap.

Media pembelajaran adalah sebagai penyampai pesan (The carrier of

messages) dari beberapa sumber saluran ke penerima pesan (the receiver of

messages)” (Trianto, 2010: 234). Menurut Degeng (dalam Asyhar, 2000: 8)

pendidik juga bisa termasuk media pembelajaran, sehingga media

pembelajaran tidak hanya berupa benda mati, tetapi juga benda hidup, seperti

manusia. Menurut Suryosubroto (2006:126) media banyak ragamnya dan

setiap media memiliki karakteristik yang berbeda sehingga sebelum memilih

dan menggunakan media dalam pengajaran guru harus memperhatikan dan

mempertimbangkan media pilihannya sesuai kebutuhan.
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Salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan

teori penggunaan media dalam proses belajar adalah Dale’s Cone of

Experience (Kerucut Pengalaman Dale). Hasil belajar seseorang diperoleh

mulai dari pengalaman langsung (kongkret), kenyataan yang ada di lingkungan

kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lambang

verbal (abstrak). Semakin ke atas puncak kerucut semakin abstrak media

penyampai pesan itu. Dasar pengembangan kerucut tersebut bukanlah tingkat

kesulitan, melainkan tingkat keabstrakan dan jumlah jenis indra yang turut

serta selama penerimaan isi pengajaran atau pesan (Arsyad, 2000:10).

Gambar 2. Kerucut pengalaman Dale (Sanjaya, 2009: 199-200)

Verbal

Lambang
visual

Visual

Radio

Film

Televisi

Karyawisata

Demonstrasi

Pengalaman melalui drama

Pengalaman melalui Media Tiruan

Pengalaman Langsung

Abstrak

Konkret



10

Menurut Ibrahim (2000:24)  beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk

memilih media pembelajaran, antara lain: (1) sebelum memilih media

pembelajaran, guru harus menyadari bahwa tidak ada satupun media yang

paling baik untuk mencapai semua tujuan; (2) pemilihan media hendaknya

dilakukan secara objektif, artinya benar-benar digunakan dengan dasar

pertimbangan efektivitas belajar siswa, bukan karena kesenangan guru atau

sekedar sebagai selingan; (3) pernilihan media hendaknya memperhatikan

syarat-syarat: (a) sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, (b)

ketersediaan bahan media, (c) biaya pengadaan, dan (d) kualitas atau mutu

teknik.

Dilihat dari jenisnya media dibagi menjadi 3, yaitu media auditif , media

visual, dan media audiovisual (Djamarah dkk., 2010: 141). Media berbasis

visual memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media

visual dapat memperlancar pemahaman (misalnya melalui elaborasi struktur

dan organisasi) dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan

minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran

dengan dunia nyata. Gambar visual bisa berupa gambar representasi seperti

gambar, lukisan atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu

benda (Arsyad, 2000: 91).

Menurut Djamarah dkk (2010:124) berdasarkan jenisnya, media kartu gambar

merupakan jenis media visual diam, yaitu media yang hanya mengandalkan indra

penglihatan dan penyajiannya hanya menampilkan gambar diam. Media kartu

gambar merupakan salah satu media pembelajaran yang terbuat dari kartu dan
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memiliki ukuran tertentu. Setiap kartu berisikan gambar yang diperoleh dengan

menempelkan guntingan gambar dari majalah atau sebagainya.

Gambar sangat penting digunakan dalam usaha memperjelas pengertian pada

peserta didik. Sehingga dengan menggunakan gambar peserta didik dapat lebih

memperhatikan terhadap benda-benda atau hal-hal yang belum pernah

diihatnya yang berkaitan dengan pelajaran. Gambar dapat membantu guru

dalam mencapai tujuan instruksional, karena gambar termasuk media yang

mudah dan murah serta besar artinya untuk mempertinggi nilai pengajaran.

Karena gambar, pengalaman dan pengertian peserta didik menjadi lebih luas,

lebih jelas dan tidak mudah dilupakan, serta lebih konkret dalam ingatan dan

asosiasi peserta didik. Adapun manfaat media gambar dalam proses

instruksional adalah penyampaian dan penjelasan mengenai informasi, pesan,

ide dan sebagainya dengan tanpa banyak menggunakan bahasa-bahasa verbal

tetapi dapat lebih memberi kesan (Rohani, 1997: 76)

B. Hasil Belajar

Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri

siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan

sikap dan keterampilan.  Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya

peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan

sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan

menjadi sopan, dan sebagainya (Hamalik, 2008: 155).  Hasil belajar siswa

pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sehingga dengan belajar
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seseorang akan mengalami perubahan berpikir dan sikap dalam kehidupan

sehari-hari.

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi

hasil belajar.  Dari sisi siswa, hasil belajar meupakan berakhirnya penggal dan

puncak proses belajar.  Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat tindakan

guru, suatu pencapaian tujuan pengajaran. Pada bagian lain, merupakan

peningkatan kemampuan mental siswa (Dimyati dan Mudjiono, 2009: 4).

Hasil belajar merupakan suatu puncak proses pembelajaran.  Suatu proses

belajar mengajar dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan dari

proses belajar mengajar tersebut.  Hasil belajar dapat diketahui dengan adanya

evaluasi hasil belajar.  Seperti yang diungkapkan oleh Davies (dalam Dimyati

dan Mudjiono, 2009: 201) evaluasi hasil belajar adalah sebagai kegiatan yang

berupaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan

yang ditetapkan.  Evaluasi hasil belajar memiliki sasaran berupa ranah-ranah

yang terkandung dalam tujuan. Ranah tujuan pendidikan berdasarkan hasil

belajar siswa secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: ranah

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.

Menurut Bloom (revisi Anderson dan Krathwohl, 2001:66-88) taksonomi atau

penggolongan tujuan ranah kognitif ada 6 (enam) kelas/tingkat yakni:

1. Mengingat (Remember), mengingat merupakan usaha mendapatkan

kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik

yang baru saja didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan.
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2. Memahami/mengerti (Understand), memahami/mengerti berkaitan

dengan membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti pesan,

bacaan dan komunikasi. Memahami/mengerti berkaitan dengan aktivitas

mengklasifikasikan (classification) dan membandingkan (comparing).

3. Menerapkan (Apply), menerapkan menunjuk pada proses kognitif

memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan

percobaan atau menyelesaikan permasalahan. Menerapkan berkaitan

dengan dimensi pengetahuan prosedural (procedural knowledge).

Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur (executing) dan

mengimplementasikan (implementing).

4. Menganalisis (Analyze), menganalisis merupakan memecahkan suatu

permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan

mencari keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu

bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan.

5. Mengevaluasi (Evaluate), evaluasi berkaitan dengan proses kognitif

memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada.

Kriteria yang biasanya digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi,

dan konsistensi.

6. Menciptakan (Create), menciptakan mengarah pada proses kognitif

meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan

yang koheren dan mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu produk

baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk atau pola

yang berbeda dari sebelumnya.


