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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 
 

A. Pengertian Media 

Media adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan 

informasi kepada siswa. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan 

bentuk jamak dari kata “Medium” yang secara harfiah berarti “perantara” 

yaitu perantara sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver) 

(Heinich, dkk dalam Hermawan, 2007: 3). Kata media dalam bahasa Arab 

adalah wasaai yang berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan (Arsyad 2002: 4). 

Sedangkan kata media dalam “media pembelajaran” secara harfiah 

berarti perantara atau pengantar, sedangkan kata pembelajaran diartikan 

sebagai suatu kondisi yang diciptakan untuk membuat seseorang melakukan 

sesuatu belajar (Riana, 2007: 5-5). Jadi media pembelajaran diartikan wahana 

penyalur pesan atau informasi belajar untuk mengkondisikan seseorang untuk 

belajar. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2005: 726) 

media pendidikan adalah alat dan bahan yang digunakan dalam proses 

pengajaran atau pembelajaran 

Menurut Mc.Luhan (Wibawa, 1991: 7) media ialah semua saluran pesan 

yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dari seseorang ke orang lain 

yang tidak ada dihadapanya. Romiszowski (Wibawa, 1991: 8) berpendapat 
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media ialah pembawa pesan yang berasal dari suatu sumber pesan (yang dapat 

berupa orang atau benda) kepada penerima pesan. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan Bruner (Aisyah, 2007: 1.6) 

bahwa dalam proses belajar sebaiknya siswa diberikan kesempatan untuk 

memanipulasi benda-benda atau alat peraga yang dapat diotak-atik, sehingga 

siswa dapat memahami konsep matematika dengan baik, misalnya dalam 

konsep matematika, materi pelajaran perlu disajikan dengan memperhatikan 

tahap perkembangan kognitif agar pengetahuan itu dapat divisualisasikan 

dalam pikiran (struktur kognitif) siswa tersebut. 

Menurut Gagne dan Bringgs (Rahardjo, dkk 2006: 6) yang mengatakan 

bahwa media adalah berbagai jenis komponen dan segala alat fisik dalam 

lingkungan siswa yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk 

belajar.  

Sedangkan media pembelajaran menurut Kemp & Dayton (Arsyad, 

2007: 19) dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media digunakan untuk 

perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu 

(a) memotivasi minat atau tindakan, (b) menyajikan informasi, dan (c) 

memberi instruksi. 

Media pembelajaran dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) media 

visual, (2) media audio, (3) media display, (4) pengalaman nyata dan simulasi, 

(5) media cetak, (6) media terprogram, dan (7) pembelajaran melalui 

komputer atau computer alded instruction (CAI) (Klasek dalam Riana, 2007: 

5-7). 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan media adalah 

sarana atau perantara dalam menyampaikan informasi dari seseorang ke orang 

lain. Informasi dalam hal ini adalah konsep pelajaran. 

 

B. Pengertian Media Visual 

Media visual adalah media yang dapat ditangkap oleh indera 

penglihatan. Secara umum media dikelompokan dalam beberapa macam 

(Riana, 2007: 5-14) diantaranya: 

a) Media visual    : yaitu media yang hanya dapat dilihat. 

b) Media audio  : adalah media yang hanya dapat didengar saja. 

c) Media audio visual : yaitu media yang dapat dilihat sekaligus didengar. 

d) Multimedia  : adalah media yang dapat menyajikan unsur media  

..secara lengkap 

e) Media realita  : yaitu semua media nyata yang ada dilingkungan 

,,alam. 

Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat. Menurut Raharjo 

(Mustolihbrs, online: 2007) menyatakan bahwa media visual mempermudah 

orang untuk memahami suatu pengertian. Orang yang hanya mendengarkan 

tidaklah sama tingkat pemahamannya terhadap suatu pengertian  dibandingkan 

dengan mereka yang melihatnya (Ibrahim dalam Arsyad, 2002: 16). 

Menurut Hermawan, dkk (2007: 22). Media visual adalah media yang 

hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Sedangkan 

dalam KBBI (2005: 1262) visual adalah dapat dilihat dengan indera 

penglihatan (mata), jadi media visual adalah media yang dapat dilihat dengan 
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mata. Begitu juga Zain, dkk (2006: 141) yang berpendapat Media visual 

adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini 

ada yang menampilkan gambar diam seperti strip (film rangkai), slides (film 

bingkai), foto, gambar, atau lukisan. 

Sedangkan Arsyad (2002: 91) mengatakan media visual dapat 

memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan, visual dapat pula 

menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi 

pelajaran dengan dunia nyata. Pendapat lain juga mengatakan Alat bantu 

(media) visual dalam kegiatan belajar mengajar yaitu berupa sarana yang 

dapat memberikan pengalaman visual kepada siswa antara lain untuk 

mendorong motivasi belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang 

abstrak, dan mempertinggi daya serap atau retensi belajar (Raharjo dalam 

Miarso, 1986: 255). 

Sementara itu Wibawa (1991: 28) berpendapat bahwa Media visual 

dalam proses belajar mengajar dapat berfungsi untuk (a) mengembangkan 

kemampuan visual, (b) mengembangkan imajinasi anak, (c) membantu 

meningkatkan penguasaan anak terhadap hal-hal yang abstrak, dan (d) 

mengembangkan kreativitas siswa. 

Secara umum media visual mempunyai kegunaan untuk mengatasi 

hambatan dalam berkomunikas, keterbatasan fisik dalam kelas, sikap pasif 

siswa serta mempersatukan pengamatan anak. Hambatan-hambatan yang 

timbul disebabkan: (a) verbalisme; ketergantungan pada penggunaan kata-kata 

lisan untuk memberikan penjelasan. (b) kekacauan penafsiran; istilah yang 
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sama dapat ditafsirkan berbeda, dan (c) perhatian yang bercabang. (Miarso, 

1986: 256). 

Levie & Lentz (Arsyad, 2002: 16-17) mengemukakan empat fungsi 

media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu: 

a) Fungsi Atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran 

yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks 

materi pelajaran. 

b) Fungsi Afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa 

ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. 

c) Fungsi Kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan peneliti yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar mempercapai tujuan 

untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam gambar. 

d) Fungsi Kompensatoris media visual berfungsi untuk mengakomodasikan 

siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang 

disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. 

 
Media visual memiliki kelebihan sebagai berikut (a) umumnya murah 

harganya, (b) mudah didapat, (c) mudah digunakan, (d) dapat memperjelas 

suatu masalah, (e) lebih realistis, (f) dapat membantu mengatasi keterbatasan 

pengamatan, dan (g) dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu (Wibawa 

1991: 29). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan media visual adalah 

media yang hanya dapat dilihat dan mampu memberikan pengalaman visual 
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kepada siswa sehingga dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam belajar dan 

dapat menumbuhkan minat siswa dengan memberikan hubungan antara isi 

materi pelajaran dengan dunia nyata. 

 

C.  Pengertian Belajar 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang sebagai dari 

interaksi dengan lingkungan. Sedangkan menurut Gagne (Miarso, 1986: 244) 

belajar ialah berubahnya tabiat atau kemampuan manusia, yang bertahan 

untuk jangka waktu yang lama dan tidak disebabkan oleh proses pertumbuhan. 

Sedangkan Witherington (http://cafestudi 061.wordpress.com/2008/09/11/) 

berpendapat belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang 

dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru berbentuk keterampilan, 

sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan. 

Sedangkan Bell-Gredler (Winataputra, 2008: 1.5) menyatakan bahwa 

belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka 

ragam competensi, skills, and attitudes. Ketiga hal tersebut diperoleh secara 

bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui 

rangkaian proses belajar sepanjang hayat. 

Dari beberapa pendapat diatas, penulis simpulkan belajar adalah 

perubahan perilaku seseorang yang muncul karena adanya respon dari 

kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap baru. 
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D. Pengertian Aktivitas Belajar 

Aktivitas adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan seseorang. 

Dalam KBBI (2005: 23), aktivitas adalah kegiatan, jadi aktivitas belajar dapat 

diartikan segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar 

mengajar, dalam hal ini adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan belajar. 

Sedangkan Kunandar (2010: 277) mengemukakan bahwa aktivitas 

belajar adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan 

aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses 

belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Sementara 

itu Meier (2002: 90) merumuskan aktivitas belajar siswa sebagai kegiatan 

yang dilakukan oleh siswa untuk mengubah perilaku melalui pengalaman yang 

diperoleh secara langsung dalam proses belajar dan pembelajaran. 

Dari beberapa pendapat di atas penulis simpulkan bahwa aktivitas 

belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan siswa selama kegiatan belajar 

mengajar, dimana kegiatan tersebut dapat menunjang ketercapaian tujuan 

belajar. 

 

E. Pengertian Hasil Belajar 

Tujuan mengajar dikelas bukan semata-mata transformasi pengetahuan 

namun sebagai upaya pendidikan untuk menghasilkan manusia yang 

seutuhnya. Oleh karena itu guru harus memperhatikan hasil belajar yang akan 

dicapai.  
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Menurut Wibawa (1991: 62) membagi hasil belajar menjadi dua yaitu, 

(a). hasil belajar langsung ialah hasil belajar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan, (b). hasil belajar tak langsung dapat 

dinyatakan dalam bentuk kemandirian, sikap social, daya kreatif siswa, dan 

kemampuan untuk bersaing secara sehat. 

Sedangkan Abdurrahman (2003: 37) berpendapat hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. 

Selanjutnya Davis (http://definisi-pengertian.blogspot.com /2010/10/ 

pengertian-hasil-belajar.html) berpendapat: ”Dalam setiap proses belajar akan 

selalu terdapat hasil nyata yang dapat diukur. Hasil nyata yang dapat dikur 

dinyatakan sebagai hasil belajar seseorang”. 

Sedangkan menurut Dimyanti dan Mudjiono (2006: 3) hasil belajar 

adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi 

guru tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, sedangkan 

dari siswa hasil belajar merupakan perolehan nilai dari proses evaluasi hasil 

belajar. 

Dari beberapa pendapat di atas penulis simpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah ia menerima suatu pengetahuan 

dan diakhiri dengan proses evaluasi.  

 

F. Pengertian Matematika 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di jenjang 

sekolah dasar. Kata Matematika berasal dari bahasa latin mathematika yang 

mulanya diambil dari bahasa Yunani mathematikos secara ilmu pasti, atau 
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mathesis yang berarti ajaran, pengetahuan abstrak dan dedukatif (Ensiklopedia 

Indonesia). 

Menurut James dan James (Ruseffendi, 1997: 42) Matematika adalah 

ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep 

yang saling terhubung satu sama lainya dengan jumlah yang banyaknya 

terbagi kedalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 

Pembelajaran matematika di SD, memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral, artinya 
pembelajaran konsep atau suatu topik matematika selalu diajarkan dengan 
mengaitkan atau menghubungkan dengan topik sebelumnya. 

2. Pembelajaran matematika bertahap, yaitu dimulai dari konsep-konsep 
yang sederhana menuju konsep-konsep yang lebih sulit.  Selain itu 
pembelajaran matematika dimulai dari yang konkrit, ke semi konkrit dan 
akhirnya kepada konsep abstrak. 

3. Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif, sebagai contoh 
pengenalan bangun-bangun ruang tidak dimulai dari definisi, tetapi 
dimulai dengan memberikan contoh-contoh dari bangun ruang tersebut, 
menentukan sifat-sifatnya baru kemudian pemahaman konsep bangun 
ruang itu. 

4. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi, artinya tidak 
ada pertentangan antara kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lain.  

Pembelajaran matematika hendaknya bermakna, artinya cara 
mengajarkan materi pelajaran lebih mengutamakan pengertian 
(pemahaman) dari pada hafalan (Suwangsih, 2006: 25). 

 
Supinah (2010: 41) mengemukakan bahwa tujuan mata pelajaran 

matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan:  

(1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan 
mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 
tepat, (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 
gagasan dan pernyataan matematika, dan (3) mengomunikasikan gagasan 
dengan symbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan 
atau masalah. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis simpulkan bahwa 

Matematika adalah salah satu disiplin ilmu yang didapat dengan berfikir yang 

menghubungkan satu konsep dengan konsep lainya yang dikelompokkan 

dalam tiga bidang yaitu, aljabar, analisis, dan geometri. 

 
G.  Hipotesis 

Berdasarkan kajian atau tinjauan pustaka di atas dirumuskan hipotesis 

penelitian tindakan kelas sebagai berikut: “Jika pembelajaran Matematika 

dengan menggunakan media visual, maka dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa pada materi keliling dan luas bangun datar kelas IVA SDN 

2 Banjar Negeri tahun pelajaran 2011/2012”. 

 
 

H. Indikator Keberhasilan Tindakan 

Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil jika: 

1. Persentase aktivitas siswa minimal mencapai kualifikasi aktif. 

2. Nilai yang diperoleh siswa mengalami peningkatan disetiap siklus. 

3. Ketuntasan siswa berdasarkan KKM mencapai 70% dari jumlah siswa 

pada kelas yang diteliti. 

 


