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BAB II.  KAJIAN PUSTAKA,  KERANGKA BERPIKIR 

DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Konsep belajar 

 

2.1.1. Konsep Belajar konstruktivisme 

 

Aunurahman (2002; 23) mengatakan pembelajaran adalah upaya mengubah 

masukan berupa siswa yang belum terdidik menjadi siswa yang terdidik dan siswa 

yang tidak memiliki pengetahuan menjadi siswa yang berpengetahuan serta 

mengubah siswa agar memiliki sikap, kebiasaan atau tingkah laku yang 

mencerminkan eksistensi dirinya sebagai pribadi baik atau positif. 

  

Hamzah (2006; 11) Menyatakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara 

stimulus dan respon. Stimulus dari lingkungan dan proses kognitif yang dilakukan 

pebelajar dapat menyababkan timbulnya respon yang baik sehingga setiap 

individu dapat membangun sendiri pengetahuannya. Semakin banyak stimulus 

yang diterima maka semakin banyak respon yang akan dilakukan atau sebaliknya. 

 

Proses pembelajaran merupakan tahapan-tahapan yang dilalui dalam 

mengembangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik seseorang, dalam 

hal ini adalah kemampuan. Guru adalah sebagai salah satu sumber belajar, 
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penentu metode belajar dan juga penilai kemajuan belajar. Para pendidik diminta 

untuk menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

pembelajaran itu sendiri.   

 

Siyanto (2007; 11) belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan 

suatu hasil maupun tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas 

dari itu yakni mengalami. Pengalaman diperoleh berkat interaksi antara individu 

dengan lingkungan. Secara umum belajar adalah terjadinya perubahan pada 

seseorang baik yang terlihat maupun tidak terlihat, bertahan lama atau tidak, 

kearah positif atau negatif semua karena pengalaman.  

 

Budiningsih (2005:58) menyatakan dalam pembelajaran konstruktivis peserta 

didik harus aktif melakukan kegiatan berfikir dengan cara memecahkan masalah-

masalah yang timbul. Pendekatan konstruktivistik dalam belajar dan pembelajaran 

didasarkan pada perpaduan antara Psikologi kognitif dan psikologi sosial. 

Menurut pandangan konstruktivis, belajar merupakan suatu proses pembentukan 

pengetahuan yang harus dilakukan sendiri oleh peserta didik. Pembelajaran ini 

membuat suatu pengalaman menjadi bermakna. Pengetahuan bukanlah 

seperangkat fakta-fakta, konsep-konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil atau 

diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan dan memberi makna melalui 

pengalaman nyata.  

 

Sagala (2007; 44), Mahasiswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu 

informasi kompleks ke situasi lain dan apabila dikehendaki informasi itu menjadi 

milik mereka sendiri. Dosen hanya memfasilitasi proses pembelajaran dengan 
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menggunakan cara-cara yang membuat sebuah informasi  menjadi bermakna dan 

relevan bagi siswa. Utomo (2000; 38) mengemukakan empat konsep dasar proses 

adaptasi:  

 

1. Skemata 

 

Dimana manusia cenderung mengorganisasikan tingkah laku dan pikirannya. Hal 

ini mengakibatkan adanya sejumlah struktur psikologis yang berbeda bentuknya 

pada setiap fase atau tingkatan perkembangan tingkah laku dan kegiatan berfikir 

manusia. 

 

2. Asimilasi 

 

Asimilasi adalah penggabungan informasi lama dengan baru dengan kognitif 

siswa. Dengan demikian asimilasi adalah proses kognitif  individu dalam 

usahanya mengadaptasikan diri dengan lingkungannya. Asimilasi berlangsung 

secara terus- menerus. 

 

3. akomodasi 

 

suatu proses struktur kognitif yang berlangsung sesuai dengan pengalaman baru. 

Dalam akomodasi individu dipaksa mengubah struktur mentalnya agar cocok 

dengan stimulus yang baru. 
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4. Keseimbangan (equilibrium) 

 

dalam proses adaptasi terhadap lingkungan, individu berusaha untuk mencapai 

struktur mental atau skemata yang stabil.dengan adanya keseimbangan ini, maka 

efisiensi interaksi antara anak yang sedang berkembang dengan lingkungannya 

dapat tercapai dan terjamin. Pada saat seseorang berbagi pengetahuan dengan 

orang lain dan akhirnya pengetahuan itu menjadi pengetahuan personal  yang 

biasa disebut ”private Speech”. Perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan 

perkembangan bahasanya. Perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh 

manipulasi dan interaksi aktif anak dengan lingkungan. 

 

Maryati (2003;18) menyatakan bahwa, “Interaksi sosial adalah kontak atau 

hubungan timbal balik atau interstimulasi dan respons antar individu, antar 

kelompok atau antar individu dan kelompok. Dalam hal ini, tindakan yang 

dilakukan seseorang dalam suatu interaksi merupakan stimulus bagi individu lain 

yang menjadi pasangannya.  Trianto, (2010; 66) dalam pandangan konstruktivis 

srtategi memperoleh lebih diutamakan sibandingkan seberapa banyak siswa 

memperoleh dan mengingat pengetahuan. 

 

2.1.2. Konsep Metode Simulasi (simulation) 

 

Menurut Fandy (2010; 45) Metode simulasi merupakan salah satu metode 

mengajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses 

pembelajaran yang menggunakan simulasi cenderung objeknya bukan benda atau 

kegiatan yang sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. 

Kegiatan simulasi dapat dilakukan oleh siswa pada kelas tinggi di Sekolah Dasar. 
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Dalam pembelajaran, siswa akan dibina kemampuannya berkaitan dengan 

keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok. Disamping itu, 

dalam metode simulasi siswa diajak untuk bermain peran beberapa perilaku yang 

dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

  

Ada beberapa jenis model  simulasi di antaranya, yaitu: 

1.      Bermain peran (role playing) 

 

Dalam proses pembelajarannya metode ini mengutamakan pola permainan dalam 

bentuk dramatisasi. Dramatisasi dilakukan oleh kelompok siswa dengan 

mekanisme pelaksanaan yang diarahkan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan 

yang telah ditentukan / direncanakan sebelumnya. Simulasi ini lebih menitik 

beratkan pada tujuan untuk mengingat atau menciptakan kembali gambaran masa 

silam yang memungkinkan terjadi pada masa yang akan datang atau peristiwa 

yang aktual dan bermakna bagi kehidupan sekarang.  

 

2.      Sosiodrama 

 

Dalam pembelajarannya yang dilakukan oleh kelompok untuk melakukan 

aktivitas belajar memecahkan masalah yang berhubungan dengan masalah 

individu sebagai makhluk sosial. Misalnya, hubungan anak dan orangtua, antara 

siswa dengan teman kelompoknya. 

 

3. Permainan simulasi (Simulasi games 

Dalam pembelajarannya siswa bermain peran sesuai dengan peran yang 

ditugaskan sebagai balajar membuat suatu keputusan. 
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A.     Karakteristik Metode Simulasi 

 

Metode mengajar simulasi banyak digunakan pada pembelajaran yang bersifal 

sosial. Pembinaan kemampuan bekerjasama, komunikasi dan interaksi merupakan 

bagian dari keterampilan yang akan dihasilkan  melalui pembelajarn simulasi. 

Metode mengajar simulasi lebih banyak menuntut aktivitas siswa sehingga 

metode simulasi sebagai metode yang berlandaskan pada pendekatan CBSA dan 

keterampilan proses.  

 

Disamping itu, metode ini dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis 

konstektual, salah satu contoh bahan pembelajaran dapat diangkat dari kehidupan 

sosial, nilai-nilai sosial maupun permasalahan-permasalahan sosial yang aktual 

maupun masa lalu untuk masa yang akan datang. Permasalahan- permasalahan 

yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan sosial maupun membentuk sikap atau 

perilaku dapat dilakukan melalui pembelajaran ini.  

 

Langsung maupun tidak langsung melalui simulasi kemampuan siswa yang 

berkaitan dengan bermain peran dapat dikembangkan. Siswa akan menguasai 

konsep dan keterampilan intelektual, sosial, dan motorik dalam bidang-bidang 

yang dipelajarinya serta mampu belajar melalui situasi tiruan dengan sistem 

umpan balik dan penyempurnaan yang berkelanjutan.   

 

B.     Prosedur 

 

Prosedur metode simulasi yang harus ditempuh dalam pembalajaran adalah 

sebagai berikut: 
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1.      Menetapkan topik simulasi yang diarahkan oleh guru 

2.      Menetapkan kelompok dan topik-topik yang akan dibahas 

3.      Simulasi diawali dengan petunjuk  dari guru tentang prosedur, teknik, dan 

peran yang dimainkan 

4.      Proses pengamatan terhadap proses, peran, teknik, dan prosedur dapat 

dilakukan dengan diskusi. 

5.      Kesimpulan dan saran dari kegiatan simulasi 

 

Menurut Suwarna, M.Pd (2010:78) Langkah-langkah yang perlu ditempuh  dalam 

melaksanakan simulasi adalah: 

 

a.       Menentukan topik serta tujuan yang ingin dicapai  

b.      Memberikan gambaran tentang  situasi yang akan disimulasikan 

c.       Membentuk kelompok dan menentukan peran masing-masing 

d.      Menetapkan lokasi dan waktu pelaksanaan simulasi 

e.       Melaksanakan simulasi 

f.        Melakukan penilaian 

 

C.     Prasyarat yang mengoptimalkan Pembelajaran Simulasi 

 

Untuk menunjang efektivitas penggunaan metode simulasi perlu dipersiapkan 

kemampuan guru meupun kondisi siswa yang optimal. Dibawah ini dijelaskan 

tentang kemampuan guru dan kondisi siswa guna mendukung efektivitas metode 

simulasi dalam pembelajaran. 
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Kemampuan guru yang harus diperhatikan untuk menunjang metode simulasi di 

antaranya: 

 

a.       Mampu membimbing siswa dalam mengarahkan teknik, prosedur, dam peran 

yang akan dilakukan dalam simulasi. 

b.         Mampu memberikan ilustrasi 

c.       Mampu menguasai pesan yang dimaksud dalam simulasi tersebut. 

d.      Mampu mengamati secara proses simulasi yang dilakukan oleh siswa 

 

Adapun kondisi dan kemampuan siswa yang harus diperhatikan dalam penerapan 

metode simulasi adalah: 

 

a.       Kondisi, minat, perhatian dan motivasi siswa dalam bersimulasi 

b.      Pemahaman terhadap pesan yang akan menstimulasikan 

c.       Kemampuan dasar berkomunikasi dan berperan 

 

D.    Keunggulan 

 

Beberapa keunggulan penggunaan  metode simulasi diantaranya adalah: 

a.     Siswa dapat melaksanakan interaksi sosial dan kominikasi dalam 

kelompoknya. 

b.     Aktivitas siswa cukup tinggi dalam pembelajaran sehingga terlibat langsung 

dalam pembelajaran. 

c.     Dapat mebiasakan siswa untuk memahami permasalahan sosial , hal ini dapat 

dikatakan sebagai implementasi  pembelajaran yang berbasis konstekstual 
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d.     Melalui kegiatan kelompok dalam simulasi dapat membina hubungan personal 

yang positif 

e.     Dapat membangkitkan imajinasi 

f.      Membina hubungan komunikatif dan kerjasama dalam kelomok 

 

E.     Kelemahan 

 

Namun demikian, dalam metode simulasi masih tetap ada kelemahan atau 

kendala-kendala yang kemungkinan  perlu diantisipasi oleh para guru jika akan 

menerapkan metode ini, diantaranya adalah: 

a.       Relatif  memerlukan waktu yang cukup banyak 

b.      Sangat bergantung pada aktivitas siswa 

c.       Cenderung memerlukan pemanfaatan sumber belajar. 

d.      Banyak siswa yang kurang menyenangi simulasi sehingga simulasi tidak 

efektif. 

 

2.2 Belajar dan Pembelajaran 

Behavioristik adalah teori perkembangan perilaku, yang dapat diukur, diamati dan 

dihasilkan oleh respons pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap 

rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap 

perilaku kondisi yang diinginkan. Hukuman kadang-kadang digunakan dalam 

menghilangkan atau mengurangi tindakan tidak benar, diikuti dengan menjelaskan 

tindakan yang diinginkan. Pendidikan behaviorisme merupakan kunci dalam 

mengembangkan keterampilan dasar dan dasar-dasar pemahaman dalam semua 

bidang subjek dan manajemen kelas. Ada ahli yang menyebutkan bahwa teori 
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belajar behavioristik adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur dan 

dinilai secara konkret.  

 

Premis dasar teori belajar behavioristik menyatakan bahwa interaksi antara 

stimulus respons dan penguatan terjadi dalam suatu proses belajar. Teori belajar 

behavioristik sangat menekankan pada hasil belajar, yaitu perubahan tingkah laku 

yang dapat dilihat. Hasil belajar diperoleh dari proses penguatan atas respons yang 

muncul terhadap stimulus yang bervariasi. 

 

Salah satu teori belajar behavioristik adalah teori classical conditioning dari 

Pavlov yang didasarkan pada reaksi sistem tak terkondisi dalam diri seseorng serta 

gerak refleks setelah menerima stimulus. Menurut Pavlov, penguatan berperan 

penting dalam mengkondisikan munculnya respons yang diharapkan. Jika 

penguatan tidak dimunculkan, dan stimulus hanya ditampilkan sendiri, maka 

respons terkondisi akan menurun dan atau menghilang. Namun, suatu saat respons 

tersebut dapat muncul kembali. 

 

Sementara itu, connectionism dari Thorndike menyatakan bahwa belajar 

merupakan proses coba-coba sebagai reaksi terhadap stimulus. Respons yang 

benar akan semakin diperkuat melalui serangkaian proses coba-coba, sementara 

respons yang tidak benar akan menghilang. Akibat menyenangkan dari suatu 

respons akan memperkuat kemungkinan munculnya respons. Respons yang benar 

diperoleh dari proses yang berulang kali yang dapat terjadi hanya jika siswa dalam 

keadaan siap. 
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Teori behaviorism dari Watson menyatakan bahwa stimulus dan respons yang 

menjadi konsep dasar dalam teori perilaku haruslah berbentuk tingkah laku yang 

dapat diamati. Interaksi stimulus dan respons merupakan proses pengkondisian 

yang akan terjadi berulang-ulang untuk mencapai hasil yang cukup kompleks. 

Ciri dari teori behavioristik adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, 

bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan 

pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan 

mekanisme hasil belajar,mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar 

yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Guru yang menganut 

pandangan ini berpandapat bahwa tingkahlaku siswa merupakan reaksi terhadap 

lingkungan dan tingkahl laku adalah hasil belajar. 

 

Dalam hal konsep pembelajaran, proses cenderung pasif berkenaan dengan teori 

behavioris. Pelajar menggunakan tingkat keterampilan pengolahan rendah untuk 

memahami materi dan material sering terisolasi dari konteks dunia nyata atau 

situasi. Little tanggung jawab ditempatkan pada pembelajar mengenai 

pendidikannya sendiri. 

 

2.2.1.1 Prinsip Dasar Behaviorisme 

a. Perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri, bukan sebagai 

perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak 

b. Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik adalah 

pseudo problem untuk sciene, harus dihindari. 

http://belajarpsikologi.com/teori-belajar-behaviorisme/
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c. Penganjur utama adalah Watson : overt, observable behavior, adalah satu-

satunya subyek yang sah dari ilmu psikologi yang benar. 

d. Dalam perkembangannya, pandangan Watson yang ekstrem ini 

dikembangkan lagi oleh para behaviorist dengan memperluas ruang 

lingkup studi behaviorisme dan akhirnya pandangan behaviorisme juga 

menjadi tidak seekstrem Watson, dengan mengikutsertakan faktor-faktor 

internal juga, meskipun fokus pada overt behavior tetap terjadi. 

e. Aliran behaviorisme juga menyumbangkan metodenya yang terkontrol dan 

bersifat positivistik dalam perkembangan ilmu psikologi. 

f. Banyak ahli (a.l. Lundin, 1991 dan Leahey, 1991) membagi behaviorisme 

ke dalam dua periode, yaitu behaviorisme awal dan yang lebih belakangan. 

 

2.2.1.2  Analisis Tentang Teori Behavioristik 

 

Kaum behavioris menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan 

tingkah laku dimana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk 

merangsang pebelajar dalam berperilaku. Pendidik yang masih menggunakan 

kerangka behavioristik biasanya merencanakan kurikulum dengan menyusun isi 

pengetahuan menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu 

keterampilan tertentu. Kemudian, bagian-bagian tersebut disusun secara hirarki, 

dari yang sederhana sampai yang komplek (Paul, 1997). 

 

Pandangan teori behavioristik telah cukup lama dianut oleh para pendidik. Namun 

dari semua teori yang ada, teori Skinnerlah yang paling besar pengaruhnya 

terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. Program-program 
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pembelajaran seperti Teaching Machine, Pembelajaran berprogram, modul dan 

program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan 

stimulus-respons serta mementingkan faktor-faktor penguat (reinforcement), 

merupakan program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang 

dikemukakan Skiner. 

 

Teori behavioristik banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan 

situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan 

dengan pendidikan dan/atau belajar yang dapat diubah menjadi sekedar hubungan 

stimulus dan respon. Teori ini tidak mampu menjelaskan penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. 

 

Pandangan behavioristik juga kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat 

emosi pebelajar, walaupun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. 

Pandangan ini tidak dapat menjelaskan mengapa dua anak yang mempunyai 

kemampuan dan pengalaman penguatan yang relatif sama, ternyata perilakunya 

terhadap suatu pelajaran berbeda, juga dalam memilih tugas sangat berbeda 

tingkat kesulitannya. Pandangan behavioristik hanya mengakui adanya stimulus 

dan respon yang dapat diamati. Mereka tidak memperhatikan adanya pengaruh 

pikiran atau perasaan yang mempertemukan unsur-unsur yang diamati tersebut. 

 

Teori behavioristik juga cenderung mengarahkan pebelajar untuk berfikir linier, 

konvergen, tidak kreatif dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar 

merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa pebelajar menuju 

atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik tidak bebas 
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berkreasi dan berimajinasi. Padahal banyak faktor yang mempengaruhi proses 

belajar, proses belajar tidak sekedar pembentukan atau shaping. 

 

Skinner dan tokoh-tokoh lain pendukung teori behavioristik memang tidak 

menganjurkan digunakannya hukuman dalam kegiatan pembelajaran. Namun apa 

yang mereka sebut dengan penguat negatif (negative reinforcement) cenderung 

membatasi pebelajar untuk berpikir dan berimajinasi. 

 

Menurut Guthrie hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. 

Namun ada beberapa alasan mengapa Skinner tidak sependapat dengan Guthrie, 

yaitu: 

a. Pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku sangat bersifat 

sementara. 

b. Dampak psikologis yang buruk mungkin akan terkondisi (menjadi bagian 

dari jiwa si terhukum) bila hukuman berlangsung lama. 

c. Hukuman yang mendorong si terhukum untuk mencari cara lain 

(meskipun salah dan buruk) agar ia terbebas dari hukuman. Dengan kata 

lain, hukuman dapat mendorong si terhukum melakukan hal-hal lain yang 

kadangkala lebih buruk daripada kesalahan yang diperbuatnya. 

 

Skinner lebih percaya kepada apa yang disebut sebagai penguat negatif. Penguat 

negatif tidak sama dengan hukuman. Ketidaksamaannya terletak pada bila 

hukuman harus diberikan (sebagai stimulus) agar respon yang muncul berbeda 

dengan respon yang sudah ada, sedangkan penguat negatif (sebagai stimulus) 

harus dikurangi agar respon yang sama menjadi semakin kuat. Misalnya, seorang 
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pebelajar perlu dihukum karena melakukan kesalahan. Jika pebelajar tersebut 

masih saja melakukan kesalahan, maka hukuman harus ditambahkan. Tetapi jika 

sesuatu tidak mengenakkan pebelajar (sehingga ia melakukan kesalahan) 

dikurangi (bukan malah ditambah) dan pengurangan ini mendorong pebelajar 

untuk memperbaiki kesalahannya, maka inilah yang disebut penguatan negatif. 

Lawan dari penguatan negatif adalah penguatan positif (positive reinforcement). 

Keduanya bertujuan untuk memperkuat respon. Namun bedanya adalah penguat 

positif menambah, sedangkan penguat negatif adalah mengurangi agar 

memperkuat respons. 

 

2.2.1.3.  Aplikasi Teori Behavioristik dalam Pembelajaran 

 

Aliran psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah 

pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah 

aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang 

tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan 

stimulus responnya, mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang 

pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau 

pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan 

reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman. 

 

Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari 

beberapa hal seperti: tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik 

pebelajar, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang 

dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan 
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adalah obyektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan 

rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah 

memindahkan pengetahuan (transfer of knowledge) ke orang yang belajar atau 

pebelajar. Fungsi mind atau pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan 

yag sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilah, sehingga 

makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh 

karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Pebelajar diharapkan akan memiliki 

pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang 

dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. 

Demikian halnya dalam pembelajaran, pebelajar dianggap sebagai objek pasif 

yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik. Oleh karena itu, 

para pendidik mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan menggunakan 

standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus dicapai oleh para 

pebelajar. Begitu juga dalam proses evaluasi belajar pebelajar diukur hanya pada 

hal-hal yang nyata dan dapat diamati sehingga hal-hal yang bersifat tidak teramati 

kurang dijangkau dalam proses evaluasi. 

 

Implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang 

memberikan ruang gerak yang bebas bagi pebelajar untuk berkreasi, 

bereksperimentasi dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Karena sistem 

pembelajaran tersebut bersifat otomatis-mekanis dalam menghubungkan stimulus 

dan respon sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akibatnya 

pebelajar kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada 

diri mereka. 
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Teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan telah terstruktur rapi dan 

teratur, maka pebelajar atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-

aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dulu secara ketat. Pembiasaan dan 

disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih 

banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Kegagalan atau ketidakmampuan 

dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu 

dihukum dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk 

perilaku yang pantas diberi hadiah. Demikian juga, ketaatan pada aturan 

dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Pebelajar atau peserta didik 

adalah objek yang berperilaku sesuai dengan aturan, sehingga kontrol belajar 

harus dipegang oleh sistem yang berada di luar diri pebelajar. 

Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan 

pengetahuan, sedangkan belajar sebagi aktivitas “mimetic”, yang menuntut 

pebelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari 

dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian isi atau materi pelajaran 

menekankan pada ketrampian yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti 

urutan dari bagian ke keseluruhan. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum 

secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku 

teks/buku wajib dengan penekanan pada ketrampilan mengungkapkan kembali isi 

buku teks/buku wajib tersebut. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil 

belajar. 

 



 

31 

 

Evaluasi menekankan pada respon pasif, ketrampilan secara terpisah, dan 

biasanya menggunakan paper and pencil test. Evaluasi hasil belajar menuntut 

jawaban yang benar. Maksudnya bila pebelajar menjawab secara “benar” sesuai 

dengan keinginan guru, hal ini menunjukkan bahwa pebelajar telah menyelesaikan 

tugas belajarnya. Evaluasi belajar dipandang sebagi bagian yang terpisah dari 

kegiatan pembelajaran, dan biasanya dilakukan setelah selesai kegiatan 

pembelajaran. Teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan pebelajar secara 

individual. 

 

Ada beberapa tokoh teori behavioristik. Tokoh-tokoh aliran behavioristik tersebut 

antaranya adalah Thorndike, Watson, Clark Hull, Edwin Guthrie, dan Skinner. 

Berikut akan dibahas karya-karya para tokoh aliran behavioristik dan analisis serta 

peranannya dalam pembelajaran. 

 

1)  Teori Belajar Menurut Thorndike 

Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. 

Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, 

perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan 

respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat 

pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan/tindakan. Jadi perubahan tingkah laku 

akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkrit, yaitu yang dapat diamati, atau 

tidak konkrit yaitu yang tidak dapat diamati. Meskipun aliran behaviorisme sangat 

mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara 

http://belajarpsikologi.com/teori-belajar-behaviorisme/
http://belajarpsikologi.com/teori-belajar-behaviorisme/
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mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Teori Thorndike ini disebut pula 

dengan teori koneksionisme (Slavin, 2000). 

 

Ada tiga hukum belajar yang utama, menurut Thorndike yakni (1) hukum efek; 

(2) hukum latihan dan (3) hukum kesiapan (Bell, Gredler, 1991). Ketiga hukum 

ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat respon. 

 

2)  Teori Belajar Menurut Watson 

Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan 

respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati 

(observable) dan dapat diukur. Jadi walaupun dia mengakui adanya perubahan-

perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia 

menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena 

tidak dapat diamati. Watson adalah seorang behavioris murni, karena kajiannya 

tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperi Fisika atau Biologi yang 

sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh mana dapat 

diamati dan diukur. 

 

3)  Teori Belajar Menurut Clark Hull 

Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon 

untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun dia sangat terpengaruh oleh teori 

evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi 

tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan 

hidup. Oleh sebab itu Hull mengatakan kebutuhan biologis (drive) dan pemuasan 

kebutuhan biologis (drive reduction) adalah penting dan menempati posisi sentral 

http://belajarpsikologi.com/teori-belajar-behaviorisme/
http://belajarpsikologi.com/teori-belajar-behaviorisme/
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dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus (stimulus dorongan) dalam 

belajarpun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon 

yang akan muncul mungkin dapat berwujud macam-macam. Penguatan tingkah 

laku juga masuk dalam teori ini, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi biologis 

(Bell, Gredler, 1991). 

 

4)  Teori Belajar Menurut Edwin Guthrie 

Azas belajar Guthrie yang utama adalah hukum kontiguiti. Yaitu gabungan 

stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan, pada waktu timbul kembali 

cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama (Bell, Gredler, 1991). Guthrie 

juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan 

terjadinya proses belajar. Belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan 

mengubah situasi stimulus sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. 

Penguatan sekedar hanya melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang 

dengan jalan mencegah perolehan respon yang baru. Hubungan antara stimulus 

dan respon bersifat sementara, oleh karena dalam kegiatan belajar peserta didik 

perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon 

bersifat lebih kuat dan menetap. Guthrie juga percaya bahwa hukuman 

(punishment) memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang 

diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. 

 

Saran utama dari teori ini adalah guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon 

secara tepat. Pebelajar harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari. 

http://belajarpsikologi.com/teori-belajar-behaviorisme/
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Dalam mengelola kelas guru tidak boleh memberikan tugas yang mungkin 

diabaikan oleh anak (Bell, Gredler, 1991). 

5)  Teori Belajar Menurut Skinner 

Konsep-konsep yang dikemukanan Skinner tentang belajar lebih mengungguli 

konsep para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara 

sederhana, namun lebihkomprehensif. Menurut Skinner hubungan antara stimulus 

dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian 

menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah sesederhana yang dikemukakan 

oleh tokoh tokoh sebelumnya. Menurutnya respon yang diterima seseorang tidak 

sesederhana itu, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi 

dan interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. 

Respon yang diberikan ini memiliki konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi-

konsekuensi inilah yang nantinya mempengaruhi munculnya perilaku (Slavin, 

2000). Oleh karena itu dalam memahami tingkah laku seseorang secara benar 

harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan lainnya, serta 

memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang 

mungkin timbul akibat respon tersebut. Skinner juga mengemukakan bahwa 

dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk 

menjelaskan tingkah laku hanya akan menambah rumitnya masalah. Sebab setiap 

alat yang digunakan perlu penjelasan lagi, demikian seterusnya. 

 

Aliran psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah 

pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah 

aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang 

http://belajarpsikologi.com/teori-belajar-behaviorisme/
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tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan 

stimulus responnya, mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang 

pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau 

pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan 

reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman. 

 

2.2.2. Konsep Dasar Teori Belajar Kognitif 

 

Belajar seharusnya menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Belajar merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang paling 

penting dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan diri. Dalam 

dunia pendidikan belajar merupakan aktivitas pokok dalam penyelenggaraan 

proses belajar-mengajar. Melalui belajar seseorang dapat memahami sesuatu 

konsep yang baru, dan atau mengalami perubahan tingkah laku, sikap, dan 

ketrampilan. 

 

Pada dasarnya terdapat dua pendapat tentang teori belajar yaitu teori belajar aliran 

behavioristik dan teori belajar kognitif. Teori belajar behavioristik menekankan 

pada pengertian belajar merupakan perubahan tingkah laku, sehingga hasil belajar 

adalah sesuatu yang dapat diamati dengan indra manusia langsung tertuangkan 

dalam tingkah laku, sedangkan teori belajar kognitif lebih menekankan pada 

belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang 

melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari 

proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan 
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dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, ketrampilan dan nilai sikap 

yang bersifat relatif dan berbekas.  

 

Sesuai dengan karakteristik matematika maka belajar matematika lebih cenderung 

termasuk ke dalam aliran belajar kognitif yang proses dan hasilnya tidak dapat 

dilihat langsung dalam konteks perubahan tingkah laku. Berikut adalah beberapa 

teori belajar kognitif menurut beberapa pakar teori belajar kognitif: 

 

Menuru teori belajar kognitif pada dasarnya setiap orang dalam bertingkah laku 

dan mengerjakan segala sesuatu senantiasa dipengaruhi oleh tingkat-tingkat 

perkembangan dan pemahamannya atas dirinya sendiri. Setiap orang memiliki 

kepercayaan, ide-ide dan prinsip yang dipilih untuk kepentingan dirinya. 

Teori kognitif berasal dari teori kognitif dan teori psikologi. Aspek kognitif 

mempersoalkan bagaimana seseorang memperoleh pemahaman mengenai dirinya 

dan lingkungannya dan bagaimana ia berhubungan dengan lingkungan secara 

sadar. Sedangkan aspek psikologis membahas masalah hubungan atau interaksi 

antara orang dan lingkungan psikologisnya secara bersamaan. Psikologi kognitif 

menekankan pada penting proses internal atau proses-proses mental. 

 

Menurut teori belajar kognitif, belajar merupakan proses-proses internal yang 

tidak dapat diamati secara langsung. Adapun tujuan teori ini adalah: 

a. Membentuk hubungan yang teruji, teramalkan dari tingkah laku orang-

orang pada ruang kehidupan mereka sendiri secara spesifik sesuai dengan 

situasi psikologisnya. 
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b. Membantu guru u Menuru teori belajar kognitif pada dasarnya setiap 

orang dalam bertingkah laku dan mengerjakan segala sesuatu senantiasa 

dipengaruhi oleh tingkat-tingkat perkembangan dan pemahamannya atas 

dirinya sendiri. Setiap orang memiliki kepercayaan, ide-ide dan prinsip 

yang dipilih untuk kepentingan dirinya. 

 

Teori kognitif berasal dari teori kognitif dan teori psikologi. Aspek kognitif 

mempersoalkan bagaimana seseorang memperoleh pemahaman mengenai dirinya 

dan lingkungannya dan bagaimana ia berhubungan dengan lingkungan secara 

sadar. Sedangkan aspek psikologis membahas masalah hubungan atau interaksi 

antara orang dan lingkungan psikologisnya secara bersamaan. Psikologi kognitif 

menekankan pada penting proses internal atau proses-proses mental. 

Adapun tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitif diantaranya: 

1).  Teori Belajar Kognitif Gestalt 

Teori kognitif mulai berkembang dengan lahirnya teori belajar gestalt. Peletak 

dasar teori gestalt adalah Merx Wertheimer (1880-1943) yang meneliti tentang 

pengamatan dan problem solving. Sumbangannya diikuti oleh Kurt Koffka (1886-

1941) yang menguraikan secara terperinci tentang hokum-hukum pengamatan, 

kemudian Wolfgang Kohler (1887-1959) yang meneliti tentang insight pada 

simpase. Kaum gestaltis berpendapat bahwa pengalaman itu berstuktur yang 

terbentuk dalam suatu keseluruhan. Menurut pandangan gestaltis, semua kegiatan 

belajar menggunakan pemahaman terhadap hubungan hubungan, terutama 

hubungan antara bagian dan keseluruhan. Intinya, menurut mereka, tingkat 

kejelasan dan keberartian dari apa yang diamati dalam situasi belajar adalah lebih 
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meningkatkan kemampuan belajar seseorang dari pada dengan hukuman dan 

ganjaran.  

2)  Teori Belajar Cognitive-Field Dari Lewin 

Kurt Lewin (1892-1947) mengembangkan suatu teori belajar kognitif-field 

dengan menaruh perhatian kepada kepribadian dan psikologi social. Lewin 

memandang masing-masing individu berada di dalam suatu medan kekuatan yang 

bersifat psikologis. Medan dimana individu bereaksi disebut life space. Life space 

mencankup perwujudan lingkungan di mana individu bereaksi, misalnya ; orang – 

orang yang dijumpainya, objek material yang ia hadapi serta fungsi kejiwaan yang 

ia miliki. Jadi menurut Lewin, belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan 

dalam struktur kognitif. Perubahan sruktur kognitif itu adalah hasil dari dua 

macam kekuatan, satu dari stuktur medan kognisi itu sendiri, yang lainya dari 

kebutuhan motivasi internal individu. Lewin memberikan peranan lebih penting 

pada motivasi dari reward.  

3) Teori Belajar Cognitive Developmental Dari Piaget 

Dalam teorinya, Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas 

gradual dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Piaget adalah ahli 

psikolog developmentat karena penelitiannya mengenai tahap tahap 

perkembangan pribadi serta perubahan umur yang mempengaruhi kemampuan 

belajar individu. Menurut Piaget, pertumbuhan kapasitas mental memberikan 

kemampuan-kemapuan mental yang sebelumnya tidak ada. Pertumbuhan 

intelektuan adalah tidak kuantitatif, melainkan kualitatif. Pada intinya, 

perkembangan kognitif bergantung kepada akomodasi. Kepada siswa harus 
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diberikan suatu area yang belum diketahui agar ia dapat belajar, karena ia tak 

daapat belajar dari apa yang telah diketahuinya. 

4)  Jerome Bruner Dengan Discovery Learningnya 

Yang menjadikan dasar ide J. Bruner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan 

bahwa anak harus berperan secara aktif di dalam belajar di kelas. Untuk itu bruner 

memakai cara dengan apa yang disebutnya discovery learning, yaitu dimana 

murid mengorganisasi bahan pelajaran yang dipelajarai dengan suatu bentuk akhir 

yang sesuai dengan tingkat kemajuan anak tersebut. Bruner menyebutkan 

hendaknya guru harus memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menjadi 

seorang problem solver, seorang scientist, historian atau ahli matematika. Biarkan 

murid kita menemukan arti bagi diri mereka sendiri dan memungkinkan mereka 

mempelajari konsep-konsep di dalam bahasa yang mereka mengerti 

5)  Teori Belajar Vygostky 

Tokoh kontruktivis lain adalah Vygotsky. Sumbangan penting teori Vygotsky 

adalah penekanan pada hakekatnya pembelajaran sosiokultural. Inti teori 

Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek “internal” dan “eksternal” 

dari pebelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pebelajaran. Menurut 

teori Vygotsky, fungsi kognitif berasal dari interaksi sosial masing – masing 

individu dalam konsep budaya. Vygotsky juga yakin bahwa pembelajaran terjadi 

saat siswa bekerja menangani tugas – tugas yang belum dipelajari namun tugas- 

tugas itu berada dalam “zone of proximal development” mereka. Zone of 

proximal development adalah jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya 

yang ditunjukkan dalam kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan 
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tingkat kemampuan perkembangan potensial yang ditunjukkan dalam kemampuan 

pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang 

lebih mampu. 

Teori Vygotsky yang lain adalah “scaffolding“. Scaffolding adalah memberikan 

kepada seseorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap – tahap awal 

pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan 

kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin 

besar segera setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberikan guru 

dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan menguraikan masalah ke dalam 

bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat mandiri. 

Vygotsky menjabarkan implikasi utama teori pembelajarannya yaitu 1) 

menghendaki setting kelas kooperatif, sehingga siswa dapat saling berinteraksi 

dan saling memunculkan strategi – strategi pemecahan masalah yang efektif 

dalam masing – masing zone of proximal development mereka; 2) Pendekatan 

Vygotsky dalam pembelajaran menekankan scaffolding. Jadi teori belajar 

Vygotsky adalah salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan 

model pembelajaran kooperatif karena dalam model pembelajaran kooperatif 

terjadi interaktif sosial yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa 

dengan guru dalam usaha menemukan konsep – konsep dan pemecahan masalah. 

 

2.2.2.1. Pandangan-Pandangan Teori Kognitif 

 

Tidak seperti halnya belajar menurut perspektif behavioris dimana perilaku 

manusia tunduk pada peneguhan dan hukuman, pada perspektif kognitif ternyata 
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ditemui tiap individu justru merencakan respons perilakunya, menggunakan 

berbagai cara yang bisa membantu dia mengingat serta mengelola pengetahuan 

secara unik dan lebih berarti. Teori belajar yang berasal dari aliran psikologi 

kognitif ini menelaah bagaimana orang berpikir, mempelajari konsep dan 

menyelesaikan masalah. Hal yang menjadi pembahasan sehubungan dengan teori 

belajar ini adalah tentang jenis pengetahuan dan memori. 

a. Jenis Pengetahuan 

Menurut pendekatan kognitif yang mutakhir, elemen terpenting dalam proses 

belajar adalah pengetahuan yang dimiliki oleh tiap individu kepada situasi belajar. 

Dengan kata lain apa yang telah kita diketahui akan sangat menentukan apa yang 

akan menjadi perhatian, dipersepsi, dipelajari, diingat ataupun dilupakan. 

Pengetahuan bukan hanya hasil dari proses belajar sebelumnya, tapi juga akan 

membimbing proses belajar berikutnya. Berbagai riset terapan tentang hal ini telah 

banyak dilakukan dan makin membuktikan bahwa pengetahuan dasar yang luas 

ternyata lebih penting dibanding strategi belajar yang terbaik yang tersedia 

sekalipun. Terlebih bila pengetahuan dan wawasan yang luas ini disertai dengan 

strategi yang baik tentu akan membawa hasil lebih baik lagi tentunya. 

Perspektif kognitif membagi jenis pengetahuan menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Pengetahuan Deklaratif, yaitu pengetahuan yang bisa dideklarasikan 

biasanya dalam bentuk kata atau singkatnya pengetahuan konseptual. 

2. Pengetahuan Prosedural, yaitu pengetahuan tentang tahapan yang harus 

dilakukan misalnya dalam hal pembagian satu bilangan ataupun cara kita 

mengemudikan sepeda, singkatnya “pengetahuan bagaimana”. 
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3. Pengetahuan Kondisional, adalah pengetahuan dalam hal “kapan dan 

mengapa” pengetahuan deklaratif dan prosedural digunakan. 

 

Pengetahuan deklaratif rentangnya sangat beragam, bisa berupa pengetahuan 

tentang fakta (misalnya, bumi berputar mengelingi matahari dalam kurun waktu 

tertentu), generalisasi (setiap benda yang di lempar ke angkasa akan jatuh ke bumi 

karena adanya gaya gravitasi), pengalaman pribadi (apa yang diajarkan oleh guru 

sains secara menyenangkan) atau aturan (untuk melakukan operasi penjumlahan 

dan pengurangan pada pecahan maka pembilang harus disamakan terlebih 

dahulu). 

 

Sebagaimana tokoh-tokoh lainnya dalam psikologi pembelajaran, Gagne 

berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan, namun 

yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. 

Lingkungan indiviu seseorang meliputi lingkungan rumah, geografis, sekolah, dan 

berbagai lingkungan sosial. Berbagai lingkungan itulah yang akan menentukan 

apa yang akan dipelajari oleh seseorang dan selanjutnya akan menentukan akan 

menjadi apa ia nantinya. 

Bagi Gagne, belajar tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar itu 

bersifat kompleks. Dalam pernyataan tersebut, dinyatakan bahwa hasil belajar 

akan mengakibatkan perubahan pada seseorang yang berupa perubahan 

kemampuan, perubahan sikap, perubahan minat atau nilai pada seseorang. 

Perubahan tersebut bersifat menetap meskipun hanya sementara. 
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Menurut Gagne, ada tiga elemen belajar, yaitu individu yang belajar, situasi 

stimulus, dan responden yang melaksanakan aksi sebagai akibat dari stimulasi. 

Selanjutnya, Gagne juga mengemukakan tentang sistematika delapan tipe belajar, 

sistematika lima jenis belajar, fase-fase belajar, implikasi dalam pembelajaran, 

serta aplikasi dalam pembelajaran. Menurut Robert M. Gagne, ada 8 tipe belajar, 

yaitu:  

1.  Tipe belajar tanda (Signal learning).  

Belajar dengan cara ini dapat dikatakan sama dengan apa yang dikemukakan oleh 

Pavlov.Semua jawaban/respons menurut kepada tanda/sinya.    

2. Tipe belajar rangsang-reaksi (Stimulus-response learning) 

Tipe ini hampir serupa dengan tipe satu, namun pada tipe ini, timbulnya respons 

juga karena adanya dorongan yang datang dari dalam serta adanya penguatan 

sehingga seseorang mau melakukan sesuatu secara berulang-ulang. 

3. Tipe belajar berangkai (Chaining Learning) 

Pada tahap ini terjadi serangkaian hubungan stimulus-respons, maksudnya adalah 

bahwa suatu respons pada gilirannya akan menjadi stimulus baru dan selanjutnya 

akan menimbulkan respons baru. 

4. Tipe belajar asosiasi verbal (Verbal association learning) 

Tipe ini berhubungan dengan penggunaan bahasa, dimana hasil belajarnya yaitu 

memberikan reaksi verbal pada stimulus/perangsang. 

5. Tipe belajar membedakan (Discrimination learning) 

Hasil dari tipe belajar ini adalah kemampuan untuk membeda-bedakan antar 

objek-objek yang terdapat dalam lingkungan fisik. 
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6. Tipe belajar konsep (Concept Learning) 

Belajar pada tipe ini terutama dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman atau 

pengertian tentang suatu yang mendasar. 

7.  Tipe belajar kaidah (RuleLearning) 

Tipe belajar ini menghasilkan suatu kaidah yang terdiri atas penggabungan 

beberapa konsep. 

8. Tipe belajar pemecahan masalah (Problem solving)Tipe belajar ini 

menghasilkan suatu prinsip yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu 

permasalahan. 

Menurut Gagne ada “lima jenis belajar “ secara sistematika, yaitu :  

Sistematika ini tidak jauh berbeda dengan sistematika delapan tipe belajar, dimana 

isinya merupakan bentuk penyederhanaan dari sistematika delapan tipe belajar. 

Uraian tentang sistematika lima jenis belajar ini memperhatikan pada hasil belajar 

yang diperoleh siswa. Hasil belajar ini merupakan kemampuan internal yang telah 

menjadi milik pribadi seseorang dan memungkinkan orang tersebut melakukan 

sesuatu yang dapat memberikan ptrestasi tertentu. 

Sistematika ini mencakup semua hasil belajar yang dapat diperoleh, namun tidak 

menunjukkan setiap hasil belajar atau kemampuan internal satu-persatu. Akan 

tetapi memgelompokkan hasil-hasil belajar yang memiliki ciri-ciri sama dalam 

satu kategori dan berbeda sifatnya dari kategori lain. Maka dapat dikatakan, 

bahwa sistematika Gagne meliputi lima kategori hasil belajar. Kelima kategori 
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hasil belajar tersebut adalah informasi verbal, kemahiran intelektual, pengaturan 

kegiatan kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. 

1. Informasi verbal (Verbal information) 

Merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang dan dapat diungkapkan dalam 

bentuk bahasa, lisan, dan tertulis. Pengetahuan tersebut diperoleh dari sumber 

yang juga menggunakan bahasa, lisan maupun tertulis. Informasi verbal meliputi 

”cap verbal” dan ”data/fakta”. Cap verbal yaitu kata yang dimiliki seseorang 

untuk menunjuk pada obyek-obyek yang dihadapi, misalnya ’kursi’. Data/fakta 

adalah kenyataan yang diketahui, misalnya ’Ibukota negara Indonesia adalah 

Jakarta’. 

2. Kemahiran intelektual (Intellectual skill) 

Yang dimaksud adalah kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup 

dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu representasi, khususnya konsep dan 

berbagai lambang/simbol (huruf, angka, kata, dan gambar). Kategori kemahiran 

intelektual terbagi lagi atas empat subkemampuan, yaitu:  

a. Diskriminasi jamak, yaitu kemampuan seseorang dalam mendeskripsikan benda 

yang dilihatnya. 

b. Konsep, ialah satuan arti yang mewakili sejumlah obyek yang memiliki ciri-ciri 

sama. Konsep dibedakan atas konsep konkret dan konsep yang harus 

didefinisikan. Konsep konkret adalah pengertian yang menunjuk pada obyek-

obyek dalam lingkungan fisik. Konsep yang didefinisiskan adalah konsep yang 

mewakili realitas hidup, tetapi tidak langsung menunjuk pada realitas dalam 

lingkungan hidup fisik.  
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c. Kaidah, yaitu kemampuan seseorang untuk menggabungkan dua konsep atau 

lebih sehingga dapat memahami pengertiannya. 

d. Prinsip. Dalam prinsip telah terjadi kombinasi dari beberapa kaidah, sehingga 

terbentuk suatu kaidah yang bertaraf lebih tinggi dan lebih kompleks. Berdasarkan 

prinsip tersebut, seseorang mampu memecahkan suatu permasalahan, dan 

kemudian menerapkan prinsip tersebut pada permasalahan yang sejenis. 

3.  Pengaturan kegiatan kognitif (Cognitive strategy) 

Merupakan suatu cara seseorang untuk menangani aktivitas belajar dan 

berpikirnya sendiri, sehingga ia menggunakan cara yang sama apabila 

menemukan kesulitan yang sama. 

4. Keterampilan motorik (Motor skill) 

Adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu rangkaian gerak-gerik 

jasmani dalam urutan tertentu, dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik 

berbagai anggota badan secara terpadu. 

5. Sikap (Attitude) 

Merupakan kemampuan seseorang yang sangat berperan sekali dalam mengambil 

tindakan, apakah baik atau buruk bagi dirinya sendiri. 

 

Mwnurut Gagne ada beberapa fase-fase belajar, fase-fase belajar ini berlaku bagi 

semua tipe belajar. Menurut Gagne, ada 4 buah fase dalam proses belajar, yaitu: 

1. Fase penerimaan (apprehending phase) 

Pada fase ini, rangsang diterima oleh seseorang yang belajar. Ini ada beberapa 

langkah. Pertama timbulnya perhatian, kemudian penerimaan, dan terakhir adalah 
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pencatatan (dicatat dalam jiwa tentang apa yang sudah diterimanya). 

2. Fase penguasaan (Acquisition phase) 

Pada tahap ini akan dapat dilihat apakah seseorang telah belajar atau belum. 

Orang yang telah belajar akan dapat dibuktikannya dengan memperlihatkan 

adanya perubahan pada kemampuan atau sikapnya. 

3. Fase pengendapan (Storage phase) 

Sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan agar tidak cepat hilang sehingga dapat 

digunakan bila diperlukan. Fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan. 

4. Fase pengungkapan kembali (Retrieval phase) 

Apa yang telah dipelajari, dimiliki, dan disimpan (dsalam ingatan) dengan maksud 

untuk digunakan (memecahkan masalah) bila diperlukan. Jika kita akan 

menggunakan apa yang disimpan, maka kita harus mengeluarkannya dari tempat 

penyimpanan tersebut, dan inilah yang disebut dengan pengungkapan kembali. 

Fase ini meliputi penyadaran akan apa yang telah dipelajari dan dimiliki, serta 

mengungkapkannya dengan kata-kata (verbal) apa yang telah dimiliki tidak 

berubah-ubah. 

Menurut Gagne, fase pertama dan kedua merupakan stimulus, dimana terjadinya 

proses belajar,sedangkan pada fase ketiga dan keempat merupakan hasil belajar. 

Implikasi Teori Gagne dalam Pembelajaran 

1. Mengontrol perhatian siswa. 

2. Memberikan informasi kepada siswa mengenai hasil belajar yang diharapkan 

guru. 

3. Merangsang dan mengingatkan kembali kemampuan-kemampuan siswa. 
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4. Penyajian stimuli yang tak bisa dipisah-pisahkan dari tugas belajar. 

5. Memberikan bimbingan belajar. 

6. Memberikan umpan balik. 

7. Memberikan kesempatan pada siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah 

dicapainya. 

8. Memberikan kesempatan untuk berlangsungnya transfer of learning. 

9. Memberikan kesempatan untuk melakukan praktek dan penggunaan 

kemampuan yang baru diberikan. 

 

2.3 Desain Media Pembelajaran 

 

Desain pembelajaran dimaknai sebagai sudut pandang dari berbagai ilmu seperti: 

disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem dan sebagai proses. Sagala (2007; 17) 

menyatakan bahwa desain pembelajaran adalah pengembangan pengajaran secara 

sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk 

menjamin kualitas pembelajaran. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa 

penyusunan rencana pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan 

pembelajaran yang dianut dalam pembelajaran yang digunakan.  

 

Desain pembelajaran muncul karena adanya kebutuhan manusia untuk  

memecahkan persoalan. Hal ini dapat menentukan langkah-langkah yang 

sistematis untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Dalam mendisain sebuah 

proses pembelajaran setidaknya memenuhi tiga kriteria. Pertama, desain harus 

berorientasi pada siswa, kedua, desain pembelajaran harus mengacu pada 

pendekatan sistem, sehingga dalam mendesain sebuah proses pembelajaran harus 
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memperhatikan berbagai komponen dalam sistem yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan proses pembelajaran. Ketiga, Desain pembelajarn harus teruji secara 

empiris, sehingga sebuah desain harus diujicobakan efektivitasnya untuk 

mengetahui berbagai kendala dan kelemahan yang ada untuk dilakukan antisipasi. 

Desain pembelajaran yang sudah teruji dan dilakukan kajian secara ilmiah akan 

meyakinkan para pengembang pembelajaran untuk menggunakannya. Menurut 

Munthe (2006; 31) Sebaik apapun strategi pembelajaran yang didisain tanpa 

didukung kesiapan peserta didik  dan sarana maka tidak akan berhasil. 

 

Desain media pembelajaran menurut Sagala (2007:136) adalah pengembangan 

media pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori 

pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Pernyataan tersebut 

mengandung arti bahwa penyusunan desain suatu media pembelajaran pada 

perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan 

pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan dan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

 

Dosen sebagai pengembang media pembelajaran harus mengetahui perbedaan 

pendekatan-pendekatan dalam belajar agar dapat memilih strategi pembelajaran 

yang tepat. Media pembelajaran harus dipilih untuk memotivasi para pembelajar, 

memfasilitasi proses belajar, melayani perbedaan individu, mengangkat belajar 

bermakna, mendorong terjadinya interaksi, dan memfasilitasi belajar kontekstual. 

 

Terdapat beberapa model desain media pembelajaran yang melandasi penggunaan 

teknologi/komputer dalam bentuk visual dalam pembelajaran, salah satunya yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah Model ASSURE. Model ini merupakan 

suatu model formulasi untuk Kegiatan pembelajaran atau disebut juga model 

berorientasi kelas. Smaldino dkk (2011; 110) model ini terdiri atas enam langkah 

kegiatan yaitu: 

 

A. Analyze learner (menganalisis pebelajar) 

 

Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik pebelajar. Media dan 

teknologi dikatakan efektif bila ada kesesuaian antara karakteristik pebelajar 

dengan metode media. Menurut Smaldino (2011; 112) faktor kunci yang dibahas 

dalam analisis pembelajar adalah sebagai berikut : 

 

1. General characteristict ( Karakteristik Umum ) 

Karakteristik umum berkisar dari variabel-variabel yang konstan seperti 

gender dan kesukuan, hingga variabel yang selalu berubah ubah seperti sikap 

dan ketertarikan selain itu pula meliputi faktor usia , tingkat pendidikan , 

peker-jaan /posisi, kebudayaan dan sosial ekonomi . Dengan analisis pebelajar 

akan membantu pemulihan metode dan media pembelajaran yang sesuai . 

Sebagai contoh : pebelajar yang lemah dalam ketrampilan membaca , lebih 

tepat diberi media non cetak . Jika pebelajar kurang tertarik dengan materi 

yang disajikan , maka media yang tepat misalnya videotape , simulasi , atau 

kegiatan-kegiatan yang berbasis teknologi . Bila pebelajar pertama kali belajar 

suatu konsep baru, maka dibutuhkan pengalaman belajar langsung dan konkrit 

seperti karyawisata atau latihan bermain peran. 
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2. Spesifik entri competencies ( kecakapan dasar spesifik ) 

Sebuah komponen penting dari merancang pelajaran adalah untuk 

mengidentifikasi kecakapan dasar spesifik para siswa . Kita dapat melakukan 

ini melalui cara-cara informal (seperti mengajukan pertanyaan didalam kelas) 

atau cara yang lebih formal (seperti memberikan ujian yang dibut guru dan 

penilaian). Tes kemampuan awal merupakan penilaian , baik formal maupun 

informal , yang diperlukan. Dengan menganalisis kemampuan yang telah 

dimiliki pebelajar, guru dapat memilih metode dan media yang sesuai . 

3. Learning Style ( Gaya belajar ) 

Gaya belajar merujuk pada serangkaian sifat psikologis yang menentukan 

bagaimana seorang individual merasakan, berinteraksi dan merespon secara 

emosional pada lingkungan belajar .  

 

B. State Standards and Objacctives (Menyatakan Standard dan Tujuan) 

Langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran sekhusus mungkin . 

Tujuan ini dijabarkan mungkin dari silabus , buku teks, kurikulum atau 

dikembangkan sendiri oleh gurunya . Suatu pernyataan tujuan , bukan apa yang 

direncanakan oleh guru dalam pembelajaran melainkan apa yang harus dicapai 

pebelajar dengan pembelajaran itu. Suatu tujuan merupakan pernyataan tentang 

apa yang akan dicapai, bukan bagaimana tujuan itu akan dicapai . Hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam perumusannya adalah: 

 

1. Tetapkan ABCD 
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Menurut (Smaldino, 2011; 119) teknik ABCD dari tujuan yang dinyatakan 

memberikan proses yang mudah untuk menentukan tujuan belajar. Tujuan belajar 

yaitu fokus kepada apa yang para pemelajar akan ketahui dan lakukan bukan apa 

yang harus dilakukan pengajar, B (Behavior) kata kerja yang mendeskripsikan 

kemampuan baru yang harus dimiliki pembelajar setelah melalui proses 

pembelajaran dan harus dapat diukur, C (Conditions) pernyataan tujuan yang 

meliputi kondisi dimana unjuk kerja itu diamati , D (Degree) pernyataan tujuan 

yang mengidentifikasi standar atau kriteria yang menjadi dasar pengukuran 

tingkat keberhasilan pembelajar. 

 

2.Mengklasifikasikan Tujuan 

 

Pengelopokan tujuan sangat penting karena pemilihan metode dan media serta 

cara mengevaluasi tergantung pada jenis tujuan yang diterapkan. Suatu tujuan 

mungkin diklasifikasikan menurut jenis belajar utama yang akan dicapai . 

Meskipun ada rentangan pendapat mengenai cara terbaik untuk mendiskripsikan 

dan menorganisasikan jenis-jenis belajar , ada 3 kategori (domain) yang secara 

luas diterima yaitu : ketrampilan kognitif, afektif, dan psikomotor. Domain 

kognitif, belajar meliputi susunan kemampuan intelektual yang dikelompokkan 

sebagai informasi verbal/visual atau ketrampilan intelektual.Ketrampilan 

intelektual mengajak pebelajar untuk memberikan respon pada stimuli tertentu 

termasuk di dalamnya mengingat atau menyebutkan kembali fakta-fakta. Di sisi 

lain, ketrampilan intelektual juga mengharapkan pebelajar berfikir dan 

memanipulasi data . 
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Dalam domain afektif melibatkan perasaan dan nilai. Tujuan afektif memiliki 

rentangan misalnya menstimulasi minat dalam pelajaran di sekolah ,meningkat-

kan kepedulian sosial dll. Kalau dalam Domain psikomotor, kegiatan belajar 

meliputi atletik, pekerjaan tangan, dan ketrampilan-ketrampilan fisik lain. 

Ketrampilan interpersonal merupakan ketrampilan yang berpusat pada orang 

(people-centered) yang memerlukan untuk berhubungan dengan orang lain secara 

efektif. 

 

3.Perbedaan Individu 

 

Berkaitan dengan kemampuan individu pebelajar dalam menuntaskan atau 

memahami sebuah materi yang diberikan. Pebelajar yang tidak memiliki kesulitan 

belajar dengan pebelajar yang memiliki kesulitan belajar pasti memiliki waktu 

ketuntasan terhadap materi yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut, maka 

timbullah mastery learning (kecepatan dalam menuntaskan materi). 

 

 

 

C. Select Strategies , Technology, Media , and Materials (memilih strategi , 

metode, media dan bahan ajar) 

 

Rencana untuk penggunaan media dan teknologi, pertama-tama tentu saja 

menuntut pemilihan yang sistematis. Proses memilih ada 3 tahap yaitu : 

1. Menentukan metode yang sesuai untuk suatu tugas belajar dalam menentukan 

atau memilih metode yakinlah bahwa tidak ada satu metode pun yang paling 

baik untuk semua kegiatan belajar. Untuk suatu kegiatan pembelajaran 
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mungkin diperlukan gabungan metode satu dengan yang lainnya untuk tujuan 

yang berbeda pada pelajaran yang berbeda pula. Misalnya suatu pelajaran 

menggunakan metode simulasi untuk menambah perhatian dan menimbulkan 

minat pada awal pelajaran , kemudian menggunakan demonstrasi untuk 

menampilkan informasi baru, selajutnya memberikan latihan komputer untuk 

memprektekkan ketrampilan baru tersebut. 

 

2. Memilih bentuk media yang cocok dengan metode yang akan disajikan 

Bentuk media adalah bentuk fisik yang akan membawakan pesan yang akan 

disajikan . Bentuk media misalnya , bagan lembaran balik (gambaran diam dan 

teks), slide (proyeksi diam), audio (suara dan musik), video (gambaran 

bergerak pada layar TV), dan multimedia computer (grafik, teks , dan 

gambaran bergerak pada monitor). Tiap bentuk itu memiliki kelebihan dan 

kekurangan dalam hal jenis pesan yang direkam maupun ditampilkan. Memilih 

bentuk media merupakan tugas yang kompleks , mempertimbangkan bayaknya 

media yang tersedia, variasi belajar, dan tujuan yang ditetapkan. 

Dalam mamilih media memang agak rumit, tetapi banyak cara yang diajukan 

oleh para ahli untuk memilih media yaitu dengan mengajukan model-model 

pemilihan media. Model pemilihan media untuk setting pembelajaran, 

misalnya: kelompok besar, kelompok kecil, atau pembelajaran mandiri. Untuk 

variabel pebelajar, misalnya: pembaca, non pembaca, auditif, dan untuk 

hakekat tujuan, misalnya: kognitif , afektif , psikomotor, atau interpersonal. 

Selain itu juga harus mempertimbangkan kemampuan penyajian tiap bentuk 

media, misalnya visual diam , visual gerak, kata-kata tercetak, atau kata-kata 
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terucap. Tidak lupa yang perlu dipertimbangkan yakni kita harus 

memperhatikan karakteristik media , karakteristik siswa , aspek ekonomi, 

aspek lingkungan , sifat materi yang akan diajarkan dan yang terpenting juga 

harus memperhatikan kemampuan tiap bentuk media dalam memberikan 

balikan kepada pebelajar . 

 

3. Mendapatkan materi khusus 

Sebagian besar guru menggunakan materi yang siap pakai yang disediakan 

oleh  sekolah-sekolah atau juga bisa dari internet atau dari sumber-sumber lain. 

Guru seharusnya memperbarui konten-konten bidang studi dengan meteri-

materi mutakhir. 

 

4. Memodifikasi materi yang ada 

Apabila pengajar dalam mengajar tidak dapat menemukan materi yang sesuai 

maka pengajar perlu memodifikasi materi yang ada. Dan hal tersebut 

merupakan tantangan pengajar dan memerlukan krestifitas .Misalnya : dalam 

suatu Akademi peralatan prakteknya tidak memadai , dengan menggunakan 

terminologi yang rinci dan kompleks solusi yang mungkin untuk memecahkan 

masalah ini adalah menggunakan gambar tetapi memodifikasi dan 

menyederhanakan atau menghilangkan labelnya . 

 

5. Merancang materi baru 

 

Dalam memilih materi, memang lebih mudah dan efisien dari segi biaya bila 

menggunakan materi yang tersedia, dengan atau tanpa modifikasi , daripada 
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mulai menyusun materi baru . Memang lebih banyak waktu yang dibutuhkan 

untuk mendesain materi yang dibuat sendiri. Namun bila ingin menyusun 

materi baru , perlu mempertimbangkan unsur-unsur dasar tertentu , yaitu : 

a. Pebelajar . Bagaimana karakteristik pebelajar ? apakah memerlukan 

ketrampilan dan prasyarat untuk memepelajari materi ? 

b. Biaya. Cukupkah dana yang tersedia, yang diperlukan untuk menyiapkan 

materi itu (misal videotape, audiotape dll). 

c. Keahlian teknis. Apakah diperlukan keahlian untuk mendesain dan 

memproduksi materi yang akan digunakan ? 

 

D.Utilize Tachnology ,Media , and Material (memanfaatkan Teknologi , 

media, dan bahan ajar). 

 

Perubahan paradigma pembelajaran dari teacher-centered ke student-centered, 

yang lebih memungkinkan pebelajar memanfaatkan materi , baik secara mandiri 

maupun kelompok kecil dari pada mendengarkan presentasi guru secara klasikal. 

Untuk mengaplikasikan media dan meteri , baik untuk teacher-centered maupun 

student-centered, perlu melakukan 5 P yaitu : 

a. Preview the materials (mengkaji bahan ajar) 

Seorang Pengajar tidak pernah menggunakan materi tanpa melakukan 

pengkajian awal dahulu . Selama proses pemilihan , harus menentukan 

apakah materi itu sesuai untuk pebelajar dan tujuan yang telah ditetapkan.  

b. Prepare the materials (siapkan bahan ajar) 
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Pengajar perlu menyiapkan media dan materi untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran yang telah direncanakan. Langkahpertama adalah 

menyiapkan seluruh materi dan peralatan yang dibutuhkan oleh pebelajar , 

dan menentukan urutan apakah yang akan digunakan untuk memanfaatkan 

media dan materi tersebut . Apakah yang akan dilakukan pebelajar ? Guru 

membuat daftar urutan materi dan perlengkapan yang diperlukan untuk 

tiap pelajaran dan urutan presentasi kegiatan. 

c. Prepare Environment (siapkan lingkungan) 

Dimanapun kegiatan pembelajaran dilakukan , fasilitas harus ditata 

terlebih dahulu sebelum pebelajar mengunakan media dan materi 

pembelajaran. Faktor-faktor yang sering dianggap perlu dalam situasi 

pembelajaran tertentu , seperti tempat duduk yang nyaman, ventilasi yang 

baik misal suhu udara , pencahayaan dll.  

 

 

d. Prepare the learners (siapkan pebelajar) 

e. Banyak hasil riset menunjukkan bahwa belajar dari suatu kegiatan 

tergantung pada bagaimana pebelajar disiapkan untuk kegiatan 

pembelajaran . Beberapa fungsi seperti, mengarahkan perhatian , 

meningkatkan motivasi, menjelaskan secara rasional dalam mempelajari 

suatu materi , merupakan kegiatan untuk menyiapkan pebelajar, naik kelas 

yang teacher-centered maupun student-centered.  
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f. Provide the learning experience (tentukan pengalaman belajar) 

Jika materi itu berpusat pada guru , maka guru harus menyajikan sebagai 

seorang professional. Jika pengalaman yang akan diberikan kepada 

pebelajar student-centered, guru harus berperan sebagai fasilitator atau 

pembimbing , yang membantu pebelajar menggali topik dari internet, 

mendiskusikan isi, menyiapkan materi portofolio, atau menyajikan 

informasi kepada teman sekelas. 

 

E. Require Learner Participation (mengembangkan peran serta pebelajar) 

Pendidik yang merealisasikan partisipasi aktif dalam pembelajaran, maka akan 

meningkatkan kegiatan belajar. Perkembangan selanjutnya muncul teori belajar 

kognitif yang menekankan pada proses mental, juga mendukung partisipasi aktif 

tersebut. Kaus behavioris menyarankan bahwa individu harus melakukan sesuatu, 

jadi belajar merupakan suatu proses untuk mencoba berbagai perilaku dengan 

hasil yang menyenangkan. Dengan pendekatan ini berarti perancang pembelajaran 

harus mencari cara agar pembelajar melakukan sesuatu. Dari sudut pandang 

psikologi kognitif disarankan bahwa pebelajar membangun skematamental ketika 

otaknya secara aktif mengingat atau mengaplikasikan beberapa konsep atau 

prinsip. Kaum konstruktivis seperti juga behavioris memandang belajar sebagai 

proses aktif . Tetapi penekanannya berbeda. Aliran konstruktifistik lebih 

menekankan pada proses mental, bukan pada kegiatan fisik. Peran pebelajar 

adalah hal terpenting dalam pembelajaran.  

 

F.Evaluate and Revise (menilai dan memperbaiki). 
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1. Menilai hasil pebelajar 

Pernyataan tentang hasil tujuan akan membantu untuk mengembangkan kriteria 

guna mengevaluasi unjuk kerja pebelajar baik individual maupun kelompok. Cara 

menilai pencapaian hasil belajar tergantung pada hakekat tujuan ini. Ada tujuan 

yang menuntut keterampilan kognitif . 

 

2. Menilai motode dan media 

 

Evaluasi juga menilai metode dan media pembelajaran. Analisis reaksi pebelajar 

pada metode pembelajaran dapat membantu untuk memperoleh data dengan cara 

yang halus. Misalnya : diskusi guru dengan pebelajar mengindikasikan bahwa 

pebelajar lebih suka belajar mandiri pada waktu presentasi kelompok . Percakapan 

dengan spesialis media akan memutuskan perhatian pada nilai khusus media 

dalam suatu unit pembelajaran, yang diperlukan untuk meningkatkan 

pembelajaran dimasa mendatang. 

 

 

4. Revisi 

 

Langkah terakhir adalah melihat kembali hasil data evaluasi yang dikumpulkan. 

Pengajar seharusnya melakukan refleksi pelajaran dan tiap komponen di 

dalamnya. Buat catatan segera sebelum mengimplementasikan pelajaran lagi. Bila 

dari hasil data 
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evaluasi menunjukkan ada kelemahan pada komponen tertentu, kembalilah pada 

bagan itu dengan merencanakan dan merevisinya.  

 

Sementara itu pada Perguruan Tinggi DCC Bandar Lampung, setiap ruang kelas 

telah dilengkapi fasilitas multimedia yang dapat memfasilitasi pembelajaran 

dengan berbagai media pembelajaran seperti tape recorder, VCD/ DVD player, 

room speaker, computer, dan LCD.  

Pada umumnya pemilihan media dilakukan sendiri oleh dosen yang bersangkutan 

sebab dosenlah yang dapat menyusun media yang akan digunakan secara efektif 

sesuai dengan tujuan, materi pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai.  

 

 Prestasi  Belajar 

 Pengertian Prestasi 

 

Secara etimologi prerstasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “prestatie” yang 

diartikan sebagai hasil usaha,  Miarso (2009) menyatakan bahwa prestasi belajar 

merupakan keluaran (outputs) dari suatu sistem pemrosesan masukan (inputs) 

sebagai akibat dari pemrosesan informasi.  Benyamin S. Bloom (dalam Nurman, 

2006 : 36), prestasi belajar merupakan hasil perubahan tingkah laku yang meliputi 

tiga ranah kognitif terdiri atas : pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi.  Sedangkan menurut W.S. Winkel (2012) prestasi belajar 

adalah keberhasilan usaha yang dicapai seseorang setelah memperoleh 

pengalaman belajar atau mempelajari sesuatu. 
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Beberapa pendapat tersebut menunjukkan bahwa istilah prestasi digunakan untuk 

menunjukan berbagai hasil kegiatan atau usaha.  Sehingga istilah prestasi sering 

kita temui dalam kegiatan sehari-hari, seperti prestasi kerja, prestasi olah raga, 

prestasi belajar, dan lain sebagainya. 

 

Pengertian  Prestasi  Belajar 

 

Menurut Gagne dalam Winkel (1976; 98) prestasi belajar mahasiswa dapat 

diperoleh dari hasil belajar yang terdiri dari lima kategori belajar yang 

dikemukakan oleh Gagne yaitu: 1). Informasi verbal; yang dimaksud dengan  

informasi verbal adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dan dapat 

diungkapkan dalam bentuk bahasa lisan dan tulisan, atau pengetahuan yang 

diperoleh dari sumber yang menggunakan bahasa lisan atau tulisan.  2). 

Keterampilan intelektual; yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan 

lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu representasi, khususnya 

konsep dan berbagai lambang/simbol (angka, huruf, kata, gambar).  3). Strategi 

Kognitif; yaitu kemampuan dalam menyalurkan dan mengarahkan aktifitas 

kognitifnya sendiri, khususnya bila dalam belajar dan berpikir.  4). Keterampilan 

motorik; yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak-gerik jasmani dengan 

urutan tertentu dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai 

anggota badan secara terpadu.  5). Sikap; yaitu kemampuan untuk bersikap 

menerima atau menolak suatu obyek berdasarkan penilaian atas obyek tersebut 

berguna atau tidak berguna, dan baik atau tidak baik baginya. 
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Sudjana (1989: 5) mengemukakan empat keadaan yang memberikan ciri 

terbentuknya tingkah laku sebagai hasil belajar yang ditandai dengan perubahan 

tingkah laku pada diri peserta didik berupa : 1) kemampuan aktual dan potensi; 2) 

kemampuan itu berlaku dalam waktu relatif lama dan kebutuhan potensial; 3) 

merupakan hasil dari pengalaman dan latihan; 4) kemampuan baru diperoleh 

melalui usaha. 

 

Usman (1993: 7) menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dengan bahan 

pengajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran khusus dapat tercapai.  

Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran khusus dosen perlu 

mengadakan tes.  Setiap mahasiswa yang mengikuti pembelajaran diharapkan 

dapat menguasai apa yang dipelajarinya. Untuk mengetahui prestasi belajar 

mahasiswa dapat dilakukan dengan mengadakan pengukuran langsung terhadap 

hasil usaha belajarnya. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan berbagai cara 

antara lain dengan cara memberikan tes tertulis atau lisan, ulangan atau ujian pada 

waktu-waktu tertentu.  

 

Menurut Sukardi (1998:51), Prestasi belajar dapat diartikan secara luas dan 

sempit. Secara luas prestasi belajar menunjukkan kepada tingkat kemampuan dan 

sekaligus penguasaan bidang kognitif, efektif dan psikomotor. Sedangkan 

pengertian sempit prestasi belajar adalah nilai-nilai yang berhasil dicapai 

mahasiswa misalnya prestasi ulangan nilai 6, 7, 8 dan seterusnya.  
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Ahmadi, ( 1995:21 ), prestasi adalah :” hasil kegiatan yang telah dicapai dalam 

usaha belajar yang ditandai oleh adanya perubahan situasi yang terlihat dalam 

proses perkembangan diri mahasiswa untuk mencapai tujuan”. 

 

Surachmad, ( 1990:22 ), prestasi adalah : “ nilai-nilai belajar murid-murid dan 

kebanyakan orang mengartikannya adalah ulangan, dan ulangan itu untuk 

memperoleh suatu indeks yang menentukan berhasil atau tidaknya seseorang 

dalam belajar. 

 

Hamalik, (2001:43), prestasi belajar adalah : “ perubahan tingkah laku yang 

diharapkan pada murid setelah dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan pengertian di atas, prestasi belajar pada dasarnya adalah tingkat 

keberhasilan mahasiswa terhadap semua materi yang telah dipelajarinya yang 

ditunjukan dengan kemampuannya mengerjakan tes evaluasi hasil belajar yang 

diberikan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan mahasiswa terhadap 

berbagai hal yang pernah diajarkan atau dilatihkan. 

 

Menurut Djamarah (2002:157), secara psikologis terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar mahamahasiswa. Faktor-faktor tersebut adalah 

faktor minat, kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan kognitif. 

a) Minat 

  

Merupakan kemauan yang timbul dari sikap mahamahasiswa. Menurut pendapat 

Slameto (2003:182), minat belajar yang besar terhadap sesuatu merupakan suatu 

modal yang besar untuk memperoleh tujuan-tujuan yang diminati. Minat belajar 
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yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tingi, sebaliknya minat belajar 

yang kurang akan menghasikan prestasi yang rendah. Kemudian menurut Suyanto 

(2001:66) mahasiswa akan aktif belajar apabila dalam dirinya tumbuh minat untuk 

belajar. Proses belajar akan menghasilkan sesuatu yang dapat diingat atau 

dipraktikan. 

 

b)   Kecerdasan  

 

Secara umum telah mengetahui bahwa intelegensi ikut menentukan keberhasilan 

belajar seseorang. Menurut Dalyono (1997:56) yang dikutip Djamarah (2002 

:160) secara tegas bahwa seseorang yang memiliki intelegensi baik pada 

umumnya mudah belajar, dan prestasinyapun cenderung baik. Sebaliknya orang 

yang memiliki intelegensi rendah cenderung mengalami kesukaran dalam belajar, 

lambat berpikir dan prestasi belajarnyapun rendah.  

 

c)   Bakat   

 

Bakat merupakan salah satu faktor yang besar pengaruhnya terhadap proses dan 

hasil belajar seseorang. Menurut Sunarto dan Hartono, bakat adalah bawaan yang 

masih perlu dikembangkan atau latihan. (Djamarah, 2002:162) 

 

d)   Motivasi  

 

Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu dan ikut menentukan intensitas belajar seseorang untuk mencapai prestasi 

belajar. 
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e)   Kemampuan Kognitif  

 

Kemampuan kognitif adalah suatu kemampuan yang dituntut kepada anak didik 

untuk dikuasai yang meliputi persepsi, mengingat, dan berpikir. Kemampuan ini 

yang memjadi dasar penguasaan ilmu pengetahuan. 

 

2.5. Kemampuan Awal Mahasiswa 

 

 

Tujuan interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen dan mahasiswa adalah agar 

mahasiswa dapat menerima, mengolah dan memanfaatkan pelajaran baik dalam 

kehidupan sehari-hari maupun dalam mempelajari materi yang lain. Kegiatan 

belajar mengajar itu akan berhasil bila materi pelajaran dapat diterima dan 

dimengerti oleh mahamahasiswa. Salah satu cara agar mahasiswa lebih mudah 

menerima dan mengerti materi yang diberikan, mahasiswa harus memiliki 

kemampuan awal tentang materi yang akan dipelajari. 

 

Untuk menunjang keberhasilan dalam pembelajaran, dosen sebaiknya juga 

memiliki pengetahuan tentang diri mahasiswa yang disebut “entry behavior. 

Entry behaviour ialah potensi ataupun kemampuan, pengetahuan yang telah 

dimiliki mahasiswa sebelum mereka menerima pelajaran tertentu. 

Gagasan diatas memberi arti bahwa pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan 

baik apabila mahasiswa telah menguasai konsep awal, karena dalam pelajaran 

Kewirausahaan 2 antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya saling 

berkaitan, maka untuk menguasai konsep yang lebih tinggi harus dikuasai terlebih 

dahulu konsep awal yang merupakan dasar bagi materi selanjutnya. 
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Pengetahuan/ kemampuan yang telah dimiliki mahasiswa sebelumnya mempunyai 

peranan penting dalam proses belajar mengajar. Pengetahuan dan kemampuan 

yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut dalam teori pembelajaran disebut sebagai 

karakteristik mahamahasiswa. Karakteristik mahasiswa adalah masalah-masalah 

dan latar belakang mahasiswa yang mempengaruhi efektifitas proses belajar. 

Pengetahuan/ kemampuan awal perlu diketahui oleh dosen agar informasi tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk mengembangkan proses belajar mengajar 

selanjutnya, sehingga tercapai tujuan instruksional yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

 

Kemampuan awal adalah pengetahuan dan keterampilan yang relevan yang telah 

dimiliki mahasiswa pada saat akan memulai mengikuti suatu program 

pembelajaran (Gafur, 2003: 57). Sementara itu Suparman (2010: 109) berpendapat 

bahwa kemampuan awal mahasiswa berkaitan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang sudah dimiliki mahasiswa agar dapat mengikuti suatu pelajaran 

tertentu. Jika mahasiswa tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan, sebaiknya tidak mengikuti pelajaran tersebut karena hal itu merupakan 

suatu persyaratan. Dengan demikian untuk menyusun pembelajaran yang efektif, 

pengajar harus mampu menyusun, mengidentifikasi keterampilan dan kemampuan 

mahasiswa sebagai langkah awal pada pencapaian target yang diharapkan yaitu 

hasil belajar yang optimal. 

 

Kemampuan awal sangat penting peranannya dalam meningkatkan kebermaknaan 

proses pembelajaran, dengan memperhatikan kemampuan awal mahamahasiswa, 
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maka proses pembelajaran dapat didesain dengan baik sehingga keefektifan dan 

efesiensi pembelajaran dapat tercapai, dengan kata lain kemampuan awal yang 

dimiliki mahasiswa merupakan titik utama untuk memulai pelajaran selanjutnya 

Suparman, (2010: 111).  

   

Kemampuan awal mahasiswa sebelum memulai pelajaran baru, mempunyai 

pengaruh pada kemampuan untuk mengalami suatu pelajaran yang dihadapinya. 

Hal ini baru terjadi jika antara kemampuan awal dan materi baru menunjukkan 

adanya relevansi, terutama jika kemampuan awal tersebut merupakan 

pengetahuan prasyarat terhadap pelajaran berikutnya. 

 

Seseorang dapat memiliki suatu kemampuan (hasil belajar) yang baik, apabila 

sebelumnya ia telah memiliki kemampuan yang baik dalam bidang yang sama. 

Kemampuan awal mahasiswa sebelum mulai mempelajari suatu bahan banyak 

membawa pengaruh terhadap hasil yang dicapai, (kandar, 2010). 

 

Fairuz Nabihah (2011) mempunyai pendapat bahwa, kesiapan anak untuk 

mempelajari sesuatu tidak hanya ditentukan oleh kematangan atau taraf batiniah 

saja, melainkan juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang telah didapat 

anak sebelumnya. 

 

Kemampuan awal mahasiswa berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan 

yang sudah dimiliki mahasiswa agar dapat mengikuti suatu pelajaran tertentu. Jika 

mahasiswa tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, 

sebaiknya tidak mengikuti pelajaran tersebut karena hal itu merupakan suatu 
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prasayarat. Dengan demikian untuk menyusun pembelajaran yang efektif, 

pengajar harus mampu menyusun, mengidentifikasi keterampilan dan kemampuan 

mahasiswa sebagai langkah awal pada pencapaian target yang diharapkan yaitu 

hasil belajar yang optimal. 

 

Pengetahuan atau kemampuan awal perlu diketahui oleh dosen agar informasi 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk mengembangkan proses belajar 

mengajar selanjutnya, sehingga tercapai tujuan instruksional yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajarnya. Kemampuan awal adalah aspek kualitas 

yang dimiliki mahasiswa yang akan berpengaruh dalam pemilihan strategi 

pembelajaran yang optimal. 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal pada 

umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) Merupakan prasyarat yang 

perlu ada untuk pembelajaran berikutnya, 2) merupakan titik tolak untuk 

mengembangkan proses belajar mengajar sealnjutnya, dan 3) mempunyai 

hubungan dengan hasil belajar, dan pada penelitian ini kemampuan awal dilihat 

pada saat diberikan tes pada awal sebelum memulai suatu materi. 

2.6. Media  Pembelajaran 

 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti ”tengah”, 

”perantara” atau pengantar. Dalam bahasa arab, media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.  

Gerlach & Ely (1971), Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 

materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat mahasiswa mampu 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan, atau sikap contohnya dosen, buku teks 
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dan lingkungan kampus merupakan media. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat–alat grafis, 

photografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal. 

 

Beberapa pendapat dari para ahli adalah sebagai berikut : 

 

1. AECT (association of education and communication technology, 1977) 

memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi.  

 

2. Menurut Fleming (1987:234) sistem penyampai atau pengantar media yang 

sering diganti dengan kata mediator adalah penyebab atau alat yang turut 

campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Mediator dapat 

diartikan menunjukan fungsi atau peranannya, yaitu mengatur hubungan yang 

efektif antara dua pihak utama dalam proses pembelajaran mahasiswa dan 

materi perkuliahaan. Mediator dapat juga mencerminkan pengertian bahwa 

setiap sistem pembelajaran yang melakukan peran mediasi, mulai dari dosen 

sampai kepada peralatan paling canggih, dapat disebut media. sehingga media 

adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan–pesan 

pembelajaran. 

3.  Heinich, dan kawan – kawan (1982) mengemukakan istilah medium sebagai 

perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima, seperti 

televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan–

bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media komunikasi. Apabila media itu 

membawa pesan–pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau 
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mengandung maksud–maksud pembelajaran maka media itu disebut media 

pembelajaran.  

4. Hamidjojo memberi batasan media sebagai semua bentuk perantara yang 

digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan 

atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. 

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulka nbahwa media 

pembelajaran adalah segala bentuk atau sistem untuk menyampaikan pesan atau 

informasi pada proses pembelajaran sehingga tercipta suasana belajar yang 

menyenangkan. 

  

2.6.1. Manfaat media pembelajaran terhadap prestasi belajar 

 

Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap 

mahamahasiswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan materi pembelajaran. Selain membangkitkan motivasi dan 

minat mahamahasiswa, media pembelajaran juga dapat membantu mahasiswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. 

 

Media bertujuan untuk tujuan instruksi dimana informasi yang terdapat dalam 

media itu harus melibatkan mahamahasiswa. Materi harus dirancang secara lebih 
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sistematis dan psikologis dapat di lihat dari segi prinsip–prinsip belajar agar dapat 

menyiapkan instruksi yang efektif. Disamping menyenangkan, media 

pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang menyenagkan dan 

memenuhi kebutuhan perorangan mahamahasiswa. 

 

Sudjana (2002:2) mengemukakan nilai dan manfaat media pembelajaran yaitu : 1) 

Proses pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, 2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas 

maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik dan memungkinkan 

peserta didik menguasai tujuan pembelajaran lebih baik,   3)  Metode 

pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata oleh pengajar, sehingga peserta didik tidak bosan dan 

pengajar tidak kehabisan tenaga, 4) Peserta didik lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian pengajar tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain 

 

Kemp dan Dayton (1985:34) mengemukakan beberapa hasil penelitian yang 

menunjukan dampak positif dari penggunaan media sebagai bagian integral 

pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai 

berikut: 

1. Penyampaian materi menjadi lebih baku. Setiap mahasiswa yang melihat a

 tau mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama.  

2. Proses Pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan 

sebagai penarik perhatian dan membuat mahasiswa tetap terjaga dan 
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memperhatikan. Kejelasan dan keruntutan pesan, daya tarik image yang 

berubah–ubah, penggunaan efek khusus yang dapat menimbulkan 

keingintahuan menyebabkan mahasiswa berpikir, sehingga media dapat 

memiliki aspek motivasi dan meningkatkan minat.  

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar 

dan prinsip–prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi 

mahamahasiswa, umpan balik, dan penguatan.  

4. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena 

media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan–pesan 

dan isi materi dalam jumlah yang cukup banyak.  

5. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana integrasi kata dan 

gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen–

elemen pengetahuan denang cara yang terorganisasikan dengan baik 

spesifik, dan jelas.  

6. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana saja sesuai dengan 

keinginan terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan 

secara individu. 

7. Sikap positif mahasiswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap 

proses pembelajaran dapat ditingkatkan.  

8. Peran dosen dapat berubah kearah yang lebih positif; beban dosen untuk 

penjelasan yang berulang–ulang mengenai isi materi dapat dikurangi 

bahkan dapat dihilangkan sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada 
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aspek penting lain dalam proses pembelajaran, misalnya sebagai konsultan 

atau penasihat mahamahasiswa. 

 

Latuheru (1988) (dalam Hamdani, 2005: menyatakan manfaat media 

pembelajaran bahwa : 

1. Media pembelajaran berguna menarik minat siswa terhadap materi  

pembelajaran yang disajikan. 

2. media pembelajaran berguna dalam hal meningkatkan pengertian anak didik 

terhadap materi yang disajikan. 

3. media pembelajaran mampu menyajikan data yang kuat dan terpercaya. 

(http://um.ac.id) 

 

Heinich, Malenda, Russel (1982) dalam Ilda Prayitno (1989) (dalam Hamdani 

2005: 9) mengemukakan keuntungan penggunaan media dalam pembelajaran 

adalah: 

1. Membangkitakan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bersifat konseptual, 

sehingga mengurang kesalahpahaman siswa dalam mempelajarinya. 

2. Meningkatkan minat siswa untuk materi pelajaran. (http://ksupointer.com) 

3. Memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang merangsang aktivitas diri 

sendiri untuk belajar. 

4. Dapat mengembangkan jalan pikiran yang berkelanjutan. 

5. Menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah didapat melalui 

materi-materi yang lain dan menjadikan proses belajar mendalam dan 

beragam. 

http://um.ac.id/
http://ksupointer.com/
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Sehingga pembuatan media pembelajaran diperlukan untuk proses 

pelaksanaan pembelajaran dan proses berpikir siswa. 

 

Encyclopedia of Education Research dalam buku media pembelajaran 

(arsyad:1996:25) merincikan manfaat media pembelajaran sebagai berikut:  

 

1. Meletakan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu 

mengurangi verbalisme. 

2. Memperbesar perhatian mahamahasiswa. 

3 Meletakan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar 

4 Memberikan pengalaman yang nyata sehingga dapat menumbuhkan 

kegiatan berusaha sendiri dikalangan mahamahasiswa.  

5 Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama melalui 

gambar hidup, membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu 

perkembangan kemampuan berbahasa  

6 Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperlukan dengan cara lain dan 

membantu efesiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam pembelajaran 

 

Dari beberapa pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa manfaat media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran sebagai berikut : 

  

1.      Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses pembelajaran 

2.     Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

mahasiswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang 
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lebih baik antara mahasiswa dengan lingkungannya dan mahasiswa 

dimungkinkan untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan 

minatnya 

3      Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang dan waktu 

4   Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman  kepada 

mahasiswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungannya. 

 

2.6.2. Pemilihan media pembelajaran 

 

Pemilihan media hendaknya dilakukan secara tepat dan disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan peserta didik. Kesalahan pada saat pemilihan, baik 

pemilihan jenis media maupun pemilihan topik yang dimediakan akan 

membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Ada 

beberapa yang harus diperhatikan dosen dalam menggunakan media pembelajaran 

untuk mempertinggi kualitas yaitu :  

 

1. Ketepatan dengan tujuan pembelajaran 

2. Media pembelajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Tujuan-tujuan instruksional yang berisikan unsur pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis lebih memungkinkan digunakan media 

pembelajaran. 

3. Dukungan terhadap isi bahan pembelajaran 

Bahan pembelajaran yang bersifat fakta, prinsip, konsep dan generalisasi 

sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami peserta didik. 

4. Kemudahan memperoleh media 
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Media yang diperlukan mudah diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat 

dosen pada waktu mengajar.  

5. Keterampilan dosen dalam menggunakan media 

Nilai dan manfaatnya yang diharapkan bukan pada media, tetapi berdampak 

pada penggunanya disaat terjadinya interaksi peserta belajar dengan dosen. 

6. Tersedianya waktu untuk menggunakan media pembelajaran 

7. Sesuai dengan taraf berfikir dan sikap proaktif peserta didik 

Memilih media untuk proses pembelajaran harus sesuai dengan taraf berfikir 

dan sikap proaktif peserta didik sehingga makna yang terkandung di 

dalamnya dapat dipahami oleh peserta didik. 

 

2.6.3. Komputer sebagai media pembelajaran 

 

Aplikasi komputer dalam bidang pembelajaran memungkinkan berlangsungnya 

proses pembelajaran secara individual (individual learning). Komputer 

memungkinkan mahasiswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya 

dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Penggunaan 

komputer dalam proses pembelajarn membuat mahasiswa dapat melakukan 

kontrol terhadap aktivitas belajarnya.  

 

Komputer dapat menciptakan iklim belajar yang efektif bagi mahasiswa yang 

lambat (slow learner), tetapi juga dapat memacu efektivitas belajar bagi 

mahasiswa yang lebih cepat (fast learner). Disamping itu, komputer dapat 

diprogram agar mampu memberikan umpan balik terhadap prestasi belajar dan 
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memberikan pengukuhan (reinforcement) terhadap prestasi belajar 

mahamahasiswa.  

 

Komputer mampu merekam hasil belajar pemakainya (record keeping), komputer 

dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara 

otomatis. Komputer juga dapat dirancang agar dapat memberikan saran bagi 

mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar tertentu. Kemampuan ini 

mengakibatkan komputer dapat dijadikan sebagai sarana untuk pembelajaran yang 

bersifat individual (individual learning).  

 

Komputer mampu mengintegrasikan komponen warna, musik dan animasi grafik 

(graphic animation). Hal ini menyebabkan komputer mampu menyampaikan 

informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. Hal ini 

menyebabkan program komputer sering dijadikan sebagai sarana untuk 

melakukan kegiatan belajar yang bersifat simulasi. Kapasitas memori yang 

dimiliki oleh komputer memungkinkan penggunanya menayangkan kembali hasil 

belajar yang telah dicapai sebelumnya. Hasil belajar sebelumnya ini dapat 

digunakan oleh mahasiswa sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kegiatan 

belajar selanjutnya. 

 

Beberapa ciri media yang dihasilkan teknologi berbasis komputer adalah : 

1. Media pembelajaran tersebut dapat digunakan secara acak.  

2  Media pembelajaran berbasis komputer dapat digunakan berdasarkan 

keinginan mahamahasiswa.. 
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3. Gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan kata, simbol, 4) 

Pembelajaran dapat berorientasi pada mahasiswa dan melibatkan 

interaktivitas mahasiswa yang tinggi 

 

2.7. Media Pembelajaran E-learning 

2.7.1. Konsep e-learning 

 

Istilah e-learning mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga banyak 

pakar yang menguraikan tentang definisi e-learning dari berbagai sudut pandang. 

Salah satu definisi yang cukup dapat diterima banyak pihak  

 

Kumar (2002; 105), mendefinisikan e-learning sebagai sembarang Pe-

ngajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik 

(LAN, WAN,atau internet) untuk menyampaikan isi pembelajaran, 

interaksi, atau bimbingan pada prosespembelajaran.  

 

 

LearnFrame.Com dalam Glossary of eLearning Terms (Glossary, 2001) 

menyatakan suatu definisi yang lebih luas bahwa:”e-learning adalah sistem 

pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar 

mengajar dengan media Internet, jaringan komputer,maupun komputer 

standalone.” Menggunakan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa : 

1. E-learning menggunakan media jaringan komputer, Internet dan offline. 

2. Tersampaikannya bahan ajar (content) melalui media elektronik. Otomatis 

bentuk bahan ajar juga dalam bentuk elektronik (digital). 

3. Adanya sistem dan aplikasi elektronik yang mendukung proses pembelajaran. 
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Menggunakan penjelasan di atas dapat diuraikan komponen yang membentuk e-

learning adalah : 

1. Infrastruktur e-learning: Infrastruktur e-learning dapat berupa personal 

computer (PC), jaringan komputer, internet dan perlengkapan multimedia.  

2. Sistem dan Aplikasi e-learning: Sistem perangkat lunak yang mem-

virtualisasi proses pembelajaran konvensional. Bagaimana manajemen kelas, 

pembuatan materi atau isi, forum diskusi, sistem penilaian, sistem ujian 

online dan segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses 

pembelajaran. Sistem perangkat lunak tersebut sering disebut dengan 

Learning Management System (LMS). LMS banyak yang opensource 

sehingga bisa kita manfaatkan dengan mudah dan murah untuk dibangun di 

perdosenan tinggi. 

3. Contente-learning: Materi dan bahan ajar yang ada pada e-learning system 

(Learning Management System). Materi dan bahan ajar ini bisa dalam bentuk 

Multimedia-based Content (materi berbentuk multimedia interaktif) atau 

Text-based Content (materi berbentuk teks seperti pada buku pelajaran biasa) 

bisa disimpan dalam Learning Management System (LMS) sehingga dapat 

dijalankan oleh Mahasiswa kapanpun dan dimanapun.  

4. Actor yang ada dalam pelaksanakan e-learning boleh dikatakan sama dengan 

proses pembelajaran konvensional, yaitu perlu adanya dosen (instruktur) 

yang membimbing, Mahasiswa yang menerima bahan ajar dan 

administrator yang mengelola administrasi dan proses pembelajaran. 

 

Terdapat 2 (dua) metode dalam penyampaian bahan ajar e-learning yaitu: 
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1. Synchrounous e-learning: Dosen dan Mahasiswa dalam kelas dan waktu 

yang sama meskipun secara tempat berbeda.Di sini yang berperan adalah 

teleconference.  

2. Asynchronous e-learning: Dosen dan Mahasiswa dalam kelas yang sama 

(kelas virtual), meskipun dalam waktu dan tempat yang berbeda.Di sini 

diperlukan peranan sistem (aplikasi) e-learning berupa Learning 

Management System(LMS) dan content baik berbasis text atau multimedia. 

Sistem dan content tersedia dan online dalam 24 jam nonstop di Internet. 

Dosen dan Mahasiswa bisa melakukan proses pembelajaran dimanapun dan 

kapanpun. 

 

2.7.2. Teknologi Sistem e-learning 

 

Teknologi yang diperlukan dalam pengembangan system e-learning dapat dibagi 

dalam tiga kelompok, yaitu teknologi komputer, teknologi komunikasi, dan 

teknologi untuk pengembangan aplikasi e-learning (LMS) dan materi  (content) 

pembelajaran. 

A. Learning Management System (LMS) 

 

LMS merupakan suatu sistem komputer yang dapat diibaratkan sebagai staff 

administrasi yang akan mengatur penyelenggaraan proses belajar mengajar. 

Berikut adalah beberapa fungsi dari LMS: 

a. Mengelola materi pembelajaran 

b. Registrasi dan Persetujuan 

c. Merekam aktifitas belajar mengajar 
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d. Melakukan evaluasi 

e. Media komunikasi 

f. Pelaporan 

 

B. Learning Content 

 

Learning content adalah materi pembelajaran itu sendiri, yang akan disajikan 

kepada peserta pembelajaran. Isi materi harus dibuat oleh mereka yang punya 

kompetensi dibidangnya, tidak peduli apakah mereka memahami banyak tentang 

TI atau tidak.Setelah isi materi selesai dibuat baru kemudian dibuatkan versi 

elektroniknya oleh para pengembang content (contentdevelopers) sehingga bisa 

dimasukkan ke LMS. 

Fasilitas yang disediakan teknologi e-learning sebagaimana penjelasan di atas 

sangat sesuai untuk digunakan pada mata kuliah Kewirausahaann 1, karena proses 

belajar mengajar yang terjadi, tidak hanya antara dosen dan mahasiswa didalam 

kelas. 

 

2.7.3. Sintaks media pembelajaran E-Learning 

Langkah-langkah operasional penggunaan e-learning pada proses pembelajaran 

mata kuliah Kewirausahaan 2 adalah sebagai berikut : 

1. Mencari materi pokok pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang berupa mencari materi pokok pembelajaran, terdiri dari 

langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Guru menyampaikan kompetensi dasar serta beberapa indikator kepada para 

siswa beserta situs intemet yang dapat dikunjungi berkenaan dengan 

kompetensi dasar serta indikator tersebut. 

b. Siswa mendownload materi pokok pembelajaran yang sesuai dengan 

kompetensi dasar serta indikator yang disampaikan oleh guru pada situs yang 

telah ditunjukkan oleh guru, dalam hal ini siswa diberi kesempatan untuk 

mencari pada situs lain selain yang ditunjukkan oleh guru . 

c. Setelah mengdit apabila diperlukan, siswa mengirimkan hasil download 

tersebut ke web site atau email guru. 

d.  Guru mengedit materi pokok yang dikirim oleh para siswa, mengeditnya, yaitu 

dengan mengurangi apabila mated yang dikirim oleh siswa apabila 

bahasannya terlalu luas, atau menambah apabila materi yang dikirim oleh 

siswa terialu ringkas pembahasannya, sehingga belum memenuhi indikator 

yang dikehendaki oleh guru. 

e.  Setelah di edit, guru mengirimkan ke alamat email siswa apabila materi pokok 

pembelajaran sudah disesuaikan indikator yang dikehendaki. 

 

2.7.4. Kelebihan dan Kekurangan E-learning 

2.7.4.1.Kelebihan E-learning 

 

Pembelajaran dengan menggunakan e-learning mempunyai berbagai kelebihan 

dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional. Dengan munculnya e-

learning, memberikan warna baru dalam proses pembelajaran. Dosen bisa 

langsung online ke web yang dituju terus men-download program yang 
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diinginkan. Program yang sering digunakan antara lain: Macromedia Flash, Java 

Applet, dan lain sebagainya. Selain men-download dari internet, kita juga dapat 

menggunakan CD pembelajaran yang sudah banyak beredar. 

Kelebihan yang paling menonjol dari pembelajaran menggunakan komputer 

dalam hal ini e-learning adalah kemampuan mahasiswa untuk dapat belajar 

mandiri. Karena sifat komputer yang lebih personal/individu, dapat membantu 

mahasiswa untuk belajar mandiri dengan atau tanpa bimbingan langsung dari 

dosennya. Dosen dalam hal ini pembelajaran dengan e-learning, dapat 

melaksanakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung. Dengan kata lain, 

dengan atau tanpa dosenpun pembelajaran secara mandiri tetap bisa berlangsung. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa ahli di bawah ini. 

Darsono (2001) menyatakan bahwa prinsip memahami sendiri (belajar mandiri) 

sangat penting dalam belajar dan erat kaitannya dengan prinsip keaktifan. 

Mahasiswa yang belajar dengan melakukan sendiri (tidak minta tolong orang lain) 

akan memberikan hasil belajar yang lebih cepat dalam pemahaman yang lebih 

mendalam. Prinsip ini telah dibuktikan oleh John Dewey dengan “lerning by 

doing” nya. Lebih lanjut prinsip memahami sendiri ini diartikan bahwa hendaknya 

mahasiswa tidak hanya tahu secara teoritis, tetapi juga secara praktis. 

Pembelajaran dengan menggunakan e-learning dapat menumbuhkan sikap belajar 

mandiri. 

 

Arsyad (2002) menyatakan bahwa media pembelajaran dengan komputer dapat 

menampilkan dengan baik berbagai simulasi, visualisasi, konsep-konsep, dan 
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multimedia yang dapat diakses user (mahamahasiswa) sesuai dengan yang 

diinginkan sehingga visualisasi yang bersifat abstrak dapat ditampilkan secara 

konkrit dan dipahami secara mendalam. Media pembelajaran ini dapat 

menampilkan konsep yang bersifat abstrak ke dalam konsep yang bersifat konkrit 

sehingga pemahaman mahasiswa lebih mendalam. 

 

2.7.4.2.Kelemahan E-learning 

 

Ada beberapa kelemahan dalam e-learning yang sering menjadi pembicaraan, 

antara lain kemungkinan adanya kecurangan, plagiasi, dan pelanggaran hak cipta. 

Kuldep Nagi dari Amerika, memberikan ide untuk mengaktifkan diskusi 

kelompok secara online dan membatasi kadaluwarsa soal-soal ujian. 

Selain itu, pengajar (dosen) juga harus memberikan interaksi yang responsif dan 

berkelanjutan untuk mengenal mahasiswa lebih jauh dan dapat melihat minatnya, 

memberikan ujian berupa analisa atas suatu kasus yang berbeda, serta memintanya 

untuk menjelaskan logika yang menjadi analisa tersebut. 

Emil Marais dan Basie von Solms dari Afrika Selatan menambahkan perlunya 

penyediaan alat bantu untuk membatasi akses ilegal ke dalam proses 

pembelajaran, baik dengan menggunakan password ataupun akses dari nomor IP 

(Internet Protocol) tertentu untuk mengurangi kecurangan dalam praktik e-

learning. 

Kelemahan yang paling mendasar dari e-learning adalah kecurangan, plagiasi, dan 

pelanggaran hak cipta. Sesuai data dari Microsoft Corporation, pada tahun 2006 

Indonesia menduduki peringkat ke dua terbesar dalam pembajakan di dunia maya 
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(internet) pada khususnya dan penggunaan software di PC (Personal Computer) 

pada umumnya. Hal tersebut membuktikan bahwa internet dalam hal ini e-

learning masih banyak sekali kekurangannya. Pembelajaran dengan menggunakan 

e-learning juga harus membutuhkan jaringan internet untuk pembelajaran jarak 

jauh. Padahal tidak semua instansi memiliki jaringan internet. Program-program 

dalam e-learning juga membutuhkan Personal Computer (PC) dengan spesifikasi 

yang cukup canggih agar program bisa berjalan dengan baik. Walaupun 

programer sudah menyediakan fasilitas password atau pengaman tetapi tangan-

tangan jahil masih banyak yang merusaknya atau membajaknya. Walaupun 

demikian, e-learning sebagai suatu inovasi dalam proses pembelajaran sudah 

memberikan warna baru cara belajar jarak jauh yang mandiri. 

 

2.7.5. Teori Belajar Yang Melandasi Media Pembelajaran E-Learning 

 

 

Ada tiga teori belajar utama yang digunakan sebagai dasar E-Learning yaitu 

behaviorisme, kognitivisme dan konstrukstivisme. 

 

2.7.5.1.Teori Behavioristik 

 

Penganut aliran behaviorisme menganggap bahwa belajar adalah perubahan 

perilaku yang dapat diamati yang disebabkan oleh stimulus eksternal. Mereka 

melihat pikiran sebagai ”kotak hitam”, respons terhadap suatu stimulus dapat 

diamati secara kuantitatif, dengan mengabaikan pengaruh proses berfikir yang 

terjadi di pikiran. Atkins (1993) menyoroti empat aspek yang relevan untuk 
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merealisasikan materi E-Learning berkaitan dengan pemikiran behaviorisme: 

 

a. Bahan ajar sebaiknya dipecah menjadi langkah-langkah instruksional yang    

dihadirkan secara deduktif, yaitu dimulai dengan rumus, hukum, kategori, prinsip, 

definisi, dengan memberikan contoh-contoh untuk meningkatkan pemahaman. 

 

b. Perancang harus menetapkan urutan pengajaran dengan menggunakan 

percabangan bersyarat ke unit instruksional lain. Umumnya, kegiatan diurutkan 

dari mudah ke sukar atau kompleks. 

 

c. Untuk meningkatkan efisiensi belajar, mahasiswa diminta mengulangi 

bagian tertentu maupun mengerjakan tes diagnostik. Meskipun demikian, 

perancang dapat juga mengijinkan mahasiswa memilih pelajaran berikutnya, yang 

memungkinkan mahasiswa mengontrol proses belajarnya sendiri. 

 

d. Pendekatan behaviorisme menyarankan untuk mendemonstrasikan 

ketrampilan dan prosedur yang dipelajari. Mahasiswa diharapkan meningkatkan 

kemahirannya melalui latihan berulang-ulang dengan umpanbalik yang tepat. 

Pesan-pesan pemberi semangat digunakan untuk meningkatkan motivasi. 

Secara keseluruhan, behaviorisme merekomendasi pendekatan terstruktur dan 

deduktif untuk mendesain bahan ajar, sehingga konsep dasar, ketrampilan, dan 

informasi faktual dapat cepat diperoleh mahasiswa. Implikasi lebih jauh terhadap 

E-Learning adalah belajar secara drill, memilah-milah bahan ajar, mengases 

tingkat prestasi, dan memberikan umpanbalik. Tetapi, efektivitas pendekatan 
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desain behaviorisme untuk tugas-tugas berfikir tingkat tinggi masih belum 

terbukti. 

 

2.7.5.2. Teori Kognitivisme  

 

 

Penganut aliran kognitivisme menganggap bahwa belajar merupakan proses 

internal yang melibatkan memori, motivasi, refleksi, berfikir, dan meta kognisi. 

Dalam pandangan aliran tersebut, pikiran manusia memanipulasi simbol-simbol 

seperti komputer memanipulasi data. Karena itu, pembelajar dianggap sebagai 

prosesor informasi. Psikologi kognitif meliputi proses belajar dari pemrosesan 

informasi, dimana informasi diterima di bermacam-macam indera, ditransfer ke 

memori jangka pendek dan jangka panjang. Informasi menjalani aliran 

transformasi dalam pikiran manusia sampai informasi tersebut tersimpan secara 

permanen di memori jangka panjang dalam bentuk paket-paket pengetahuan.  

 

Aliran kognitivisme mengakui pentingnya perbedaan individu dan bermacam-

macam strategi belajar untuk mengakomodasi perpedaan tersebut. Gaya belajar 

yang berbeda-beda (Gardner, 1983; Kolb, 1984) mengacu ke bagaimana 

mahasiswa menerima. berinteraksi, dan merespons bahan ajar. Perancang 

instruksional harus memikirkan aspek-aspek berikut untuk merealisasi materi E-

Learning. 

a. Strategi pengajaran sebaiknya meningkatkan proses belajar dengan 

mendayagunakan semua indera, memfokuskan perhatian mahasiswa 

melalui penekanan pada informasi penting, dan menyesuaian dengan level 

kognitif mahasiswa. 
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b. Perancang instruksional sebaiknya mengaitkan informasi baru dengan 

informasi lama yang telah ada di memori jangka panjang. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan awal untuk mengaktifkan 

struktur pengetahuan yang diperlukan untuk materi ajar baru. 

c. Strategi menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi 

sebaiknya digunakan untuk menstimulasi belajar level tinggi. 

d. Bahan ajar sebaiknya memasukkan aktivitas untuk gaya belajar yang 

berbeda-beda. 

e. Mahasiswa perlu dimotivasi untuk belajar melalui strategi belajar yang 

menstimulasi motivasi intrinsik (berasal dari diri mahasiswa) dan motivasi 

ekstrinsik (berasal dari guru). 

f. Strategi pengajaran sebaiknya mendorong mahasiswa menggunakan 

ketrampilan meta kognitifnya dengan cara merefleksi apa yang mereka 

pelajari, berkolaborasi dengan mahasiswa lain maupun memeriksa 

kemajuan belajar mereka sendiri. 

g. Akhirnya, strategi pengajaran sebaiknya menghubungkan materi ajar 

dengan situasi riil di kehidupan mereka, sehingga mahasiswa dapat 

mengaitkan pengalaman mereka sendiri. 

 

Secara keseluruhan, perancang instruksional harus memikirkan mulai dari 

perbedaan aspek-aspek gaya belajar sampai motivasi, kolaborasi maupun meta 

kognitif. Pendekatan berfokus pada kognitif sesuai untuk mencapai tujuan belajar 

tingkat tinggi. Kelemahannya adalah jika mahasiswa tidak mempunyai 

pengetahuan prasyarat. 
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2.7.5.3  Teori belajar Konstruktivisme 

 

Penganut aliran konstruktivisme menganggap bahwa mahasiswa membangun 

pengetahuannya dari pengalaman belajarnya sendiri. Belajar dapat dilihat sebagai 

suatu proses yang aktif, dan pengetahuan tidak dapat diterima dari luar mapun dari 

orang lain. Mahasiswa sebaiknya diberi kesempatan untuk membangun 

pengetahuan bukan diberi pengetahuan melalui pengajaran. Perancang 

instruksional harus memikirkan aspek-aspek berikut untuk merealisasi materi e-

Learning : 

a. Belajar sebaiknya merupakan proses yang aktif. Mahasiswa diberi kesempatan 

melakukan aktivitas seperti meminta mahasiswa menerapkan informasi pada 

situati riil, memfasilitasi penafsiran personal terhadap materi ajar, 

mendiskusikan topik-topik dalam kelompok. 

b. Untuk mendorong mahasiswa membangun pengetahuan mereka sendiri, guru 

harus memberikan pengajaran online yang interaktif. Mahasiswa harus 

mempunyai inisiatif untuk belajar dan berinteraksi dengan mahasiswa lain. 

c. Sebaiknya digunakan strategi pembelajaran kolaboratif. Bekerja dengan 

mahasiswa lain memberikan mahasiswa pengalaman riil dan memperbaiki 

ketrampilan meta kognitif mereka. Ketika menetapkan mahasiswa-mahasiswa 

dalam suatu kelompok kerja, keanggotaan sebaiknya didasarkan pada level 

kemampuan, sehingga setiap anggota dapat mengambil manfaat dari anggota 

lain. 
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d. Mahasiswa sebaiknya diberi waktu untuk merefleksikan materi ajar. 

Pertanyaan pada materi ajar dapat digunakan untuk meningkatkan refleksi. 

e. Belajar sebaiknya dibuat bermakna dan ilustratif dengan cara memberikan 

contoh-contoh dan studi kasus. Disamping itu, aktivitas sebaiknya mendorong 

mahasiswa menerapkan materi ajar. 

f. Ketika belajar memfokuskan pada pengembangan pengetahuan, ketrampilan, 

dan sikap yang baru, E-Learning menghadapi masalah yaitu tujuan belajar 

psikomotorik, afektif, dan berfikir tingkat tinggi sulit dicapai dalam fase 

belajar virtual. Maka disarakan memberikan cara lain seperti aktivitas sosial 

maupun interaksi dengan mahasiswa lain, belajar berbasis konteks, penilain 

kinerja untuk mengatasi masalah tersebut. 

 

2.7.6. Kajian tentang media pembalajaran E-learning yang dipakai 

Perguruan Tinggi DCC Bandar lampung merupakan Perguruan Tinggi yang 

memiliki 2 jurusan pada tingkat DIII, yakni ABA (Akademi Bahasa Asing) dan 

AMIK (Akademi Manajemen Informatika dan Komputer). Pada 

perkembangannya, ilmu pengetahuan semakin maju, tanpa terkecuali ilmu 

dibidang komputer. Untuk itu Pergururan Tinggi DCC Bandar Lampung mencoba 

untuk mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, yaitu dengan cara 

menyediakan metode pembelajaran yang menggunakan teknologi sebagai salah 

satu media pembelajarannya. 

 

Penggunaan media pembelajaran e-learning di Perguruan Tinggi DCC Bandar 

Lampung dimulai pada pertengahan tahun 2008. penggunaan media pembelajarn 
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e-learning  ini dirasakan manfaatnya baik bagi dosen maupun mahasiswa. 

Pembelajaran dengan menggunakan e-learning mempunyai berbagai kelebihan 

dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional. Dengan munculnya e-

learning, memberikan warna baru dalam proses pembelajaran.  

 

Kelebihan yang paling menonjol dari pembelajaran menggunakan komputer 

dalam hal ini e-learning adalah kemampuan mahasiswa untuk dapat belajar 

mandiri. Karena sifat komputer yang lebih personal/individu, dapat membantu 

mahasiswa untuk belajar mandiri dengan atau tanpa bimbingan langsung dari 

dosennya. Dosen dalam hal ini pembelajaran dengan e-learning, dapat 

melaksanakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung. Dengan kata lain, 

dengan atau tanpa dosenpun pembelajaran secara mandiri tetap bisa berlangsung. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa ahli di bawah ini. 

Darsono (2001) menyatakan bahwa prinsip memahami sendiri (belajar mandiri) 

sangat penting dalam belajar dan erat kaitannya dengan prinsip keaktifan. 

Mahasiswa yang belajar dengan melakukan sendiri (tidak minta tolong orang lain) 

akan memberikan hasil belajar yang lebih cepat dalam pemahaman yang lebih 

mendalam. Prinsip ini telah dibuktikan oleh John Dewey dengan “lerning by 

doing” nya.  

 

Pada dasarnya komponen yang membentuk E-learning yang saat ini dipakai di 

Perguruan Tinggi DCC Bandar Lampung telah sesuai dengan  standar penggunaan 

E-learning pada umumnya, yaitu : 
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1. Infrastruktur e-learning: Infrastruktur e-learning dapat berupa personal 

computer (PC), jaringan komputer, internet dan perlengkapan multimedia. 

2. Sistem dan Aplikasi e-learning: Sistem perangkat lunak yang mem-

virtualisasi proses pembelajaran konvensional. Bagaimana manajemen kelas, 

pembuatan materi atau isi, forum diskusi, sistem penilaian, sistem ujian 

online dan segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses 

pembelajaran. Sistem perangkat lunak tersebut sering disebut dengan 

Learning Management System (LMS). LMS banyak yang opensource 

sehingga bisa kita manfaatkan dengan mudah dan murah untuk dibangun di 

perdosenan tinggi. 

 

3. Contente-learning: Materi dan bahan ajar yang ada pada e-learning system 

(Learning Management System). Materi dan bahan ajar ini bisa dalam 

bentuk Multimedia-based Content (materi berbentuk multimedia interaktif) 

atau Text-based Content (materi berbentuk teks seperti pada buku pelajaran 

biasa) bisa disimpan dalam Learning Management System (LMS) sehingga 

dapat dijalankan oleh Mahasiswa kapanpun dan dimanapun.  

 

4. Actor yang ada dalam pelaksanakan e-learning boleh dikatakan sama 

dengan proses pembelajaran konvensional, yaitu perlu adanya dosen 

(instruktur) yang membimbing, Mahasiswa yang menerima bahan ajar dan 

administrator yang mengelola administrasi dan proses pembelajaran. 

 

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat ahli Hartley (2001) yang menyatakan: 
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”e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan 

tersampaikannya bahan ajar ke Mahasiswa dengan menggunakan media 

internet, intranet atau media jaringan komputer lain.” 

 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran E-

learning yang dipakai di Perguruan Tinggi DCC Bandar Lampung telah memnuhi 

standard, dan hal ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan dapat 

meningkatkan prestasi belajar mahasiswa.  

 

2.8. Media Pembelajaran Modul 

 

Wijaya (2010:95) pengertian modul adalah suatu kesatuan program yang dapat 

mengukur tujuan. Modul dapat dipandangsebagai paket program yang disusun 

dalam bentuk satuan tertentu guna keperluan belajar 

  

Modul merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat 

belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan dosen, oleh karena itu modul 

harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi 

pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi dan balikan 

terhadap hasil evaluasi.  

 

Modul sebagai bahan ajar berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap 

kurikulum dalam bentuk tertulis. Modul disusun dengan menggunakan bahasa 

sederhana, menarik dan dilengkapi dengan gambar dan keterangan, isi buku, dan 

daftar pustaka. Modul akan sangatmembantu dosen dan mahasiswa dalam 

mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata kuliah masing-masing. 

Moduljuga merupakan suatu unit program pembelajaran yang disusun dalam 
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bentuk tertentu untuk keperluan belajar. Dengan kata lain, modul merupakan 

suatupaket belajar yang berkenaan dengan satu unit bahan pelajaran. Menurut BP3K 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, modul didefinisikan sebagai:  

Suatu unit program pembelajaran terkecil yang secara rinci menggariskan : 1) tujuan 

instruksional yang akan dicapai, 2) topik yang akan dijadikan dasar proses 

pembelajaran,  3) pokok-pokok materi yang dipelajari,  4) kedudukan dan fungsi 

modul dalam kesatuan program yang lebih luas,  5) peranan dosen dalam proses 

pembelajaran, 6) alat-alat dan sumber yang akan digunakan, 7) kegiatan belajar yang 

harus dilakukan, 8) lembar kerja yang harus dikerjakan; dan 9) program evaluasi yang 

harus dilaksanakan. 

 

Ada beberapa karakteristik bahan ajar cetak atau modul antara lain : 1) harus mampu 

membelajarkan sendiri para mahasiswa (self-instructional) dengan pengertian bahan 

ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk 

membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingandosen 

maupun secara mandiri. 2) bersifat lengkap (self-contained) artinya memuat hal-hal 

yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal tersebut adalahtujuan 

pembelajaran/kompetensi, prasyarat yaitu materi-materi pelajaran yangmendukung 

atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya, prosedur pembelajaran,materi 

pembelajaran yang tersusun sistematis, latihan/tugas-tugas, soal-soal evaluasibeserta 

kunci jawaban dan tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh mahamahasiswa, dan 

3)mampu membelajarkan peserta didik (self-instructional material), artinya dalam 

bahan pembelajaran cetak harus mampu memicu mahasiswa untuk aktif dalam 

prosesbelajarnya bahkan membelajarkan mahasiswa untuk dapat menilai kemampuan 

belajarnyasendiri. 
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2.8.1. Sintaks media pembelajaran modul 

 

Langkah-langkah operasional penggunaan modul pada proses pembelajaran mata 

kuliah kewirausahaan 2 adalah sebagai berikut : 

1) Persiapan 

a) melakukan motivasi serta memberikan sugesti yang positif dengan cara 

memberikan contoh dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

c) Memberikan beberapa pertanyaan untuk memahami penguasaan 

mahasiswa terhadap materi yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan 

untuk memulai pelajaran. 

2. Penyajian 

Pada tahap ini dosen menjelaskan materi yang sudah disusun sesuai dengan 

tujuan pembelajaran menggunakan dengan menggunakan media modul. 

3. Korelasi  

Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan 

pengalaman mahasiswa atau hal-hal lain yang memungkinkan mahasiswa 

dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah 

dimilikinya. 

 

4. Mengaplikasikan 

Langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan siswa setelah mereka 

menyimak penjelasan dosen. Pada tahap ini dilakukan dengan cara 

mahasiswa melakukan observasi secara langsung ke pasar.  
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2.8.2. Kelebihan Dan Kelemahan Media pembelajaran Modul 

2.8.2.1. Kelebihan Media Pembelajaran Modul 

 

Berdasarkan konsep pendidikan kesetaraan yang fleksibel terhadap waktu belajar 

dan tempat belajar. Dengan demikian, modul sangat tepat dan dapat memberikan 

keuntungan kepada warga belajar. Selain itu alasan yang paling mendasar adalah 

pengembangan ini menggunakan model Dick, Carey dan Carey. Dick dkk (2001) 

merekomendasikan bahwa pengembangan materi pembelajaran harus berupa 

bahan pembelajaran individu. Nasution (2007) mengemukakan beberapa 

keuntungan–keuntungan pembelajaran dengan modul sebagaimana berikut ini; 

1. Memberikan umpan balik segera. Modul dapat memberikan umpan balik 

segera sehingga pebelajar mengetahui kekurangan mereka dan segera 

melakukan perbaikan sendiri. Walaupun individu berbeda kecepatan (slow 

dan advance) tetapi pebelajar memiliki kesempatan menyelesaikan 

pembelajaran dengan kemampuannya sendiri tentunya dengan kondisi yang 

tepat pula (Morrison, Ross, dan Kemp, 2001). Ditambahkan oleh Nasution 

(1997), Modul memberikan warga belajar waktu yang cukup untuk 

menguasai bahan. 

2. Menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas sehingga terarah ke tujuan 

Dalam modul ditetapkan tujuan pembelajaran yang jelas sehingga kinerja 

warga belajar jelas dan terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bukan 

hanya tujuan saja (Morrison, Ross, dan Kemp, 2001) menyatakan tujuan dan 
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sumber ditetapkan dengan extra hati-hati dan sesuai dengan karakteristik 

pebelajar. 

3. Menerapkan pembelajaran yang sistematis. Pembelajaran yang sistematis dan 

teratur menumbuhkan motivasi. Pengembangan modul yang didesain 

menarik, mudah untuk dipelajari, dan dapat menjawab kebutuhan tentu akan 

menumbuhkan motivasi warga belajar. Morrison, Ross, dan Kemp (2001) 

menyatakan bahwa pembelajaran individu dapat menumbuhkan kebiasaan 

belajar, tanggungjawab bekerja dan prilaku pribadi. 

4. Modul bersifat fleksibel. Modul fleksibel karena materi modul dapat 

dipelajari oleh warga belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda 

(Nasutin, 2007), sumber belajar pun dapat ditambahkan (Morrison, Ross, dan 

Kemp, 2001). 

5. Kerja sama terjalin dan persaingan dapat diminimalisir 

Kerja sama dapat terjalin karena dengan modul persaingan dapat 

diminimalisir dan setiap warga belajar berusaha mencapai yang terbaik serta 

kerjasama juga terjalin antara pebelajar dan pembelajar (Nasution, 1997). 

Selain itu, pengembang modul ini juga berkeyakinan bahwa melalui instruksi 

atau strategi belajar berpasangan (in pairs) dan berkelompok, kerja sama 

dapat terjalin antar warga belajar. 

6. Waktu untuk remedi cukup tersedia. Remedi dapat dilakukan karena modul 

memberikan kesempatan yang cukup. Berdasarkan evaluasi yang diberikan, 

warga belajar dapat menemukan sendiri kelemahannya. Perbaikan atau 
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remedi dilakukan hanya terhadap kesalahan, sehingga remedi dapat efektif 

dan efisien. 

Selain pebelajar, pembelajar juga mendapatkan beberapa keuntungan dengan 

menggunakan modul, beberapa diantaranya dikemukakan oleh Nasution (2007). 

Keuntuangan bagi pembelajar dapat ditinjau dari;  

1. Rasa kepuasan karena setiap warga belajar dapat belajar sesuai dengan 

kapasitasnya dan terjamin;  

2. Bantuan lebih personal, (Morrison dkk, 2001) menyatakan pembelajar dapat 

memberikan perhatian secara individual dengan demikian perhatian dan 

bantuan akan lebih effektif 

3. Remedi dapat diberikan secukupnya;  

4. Bebas dari pekerjaan rutin yang mungkin membosankan;  

5.  Bahan tidak mubasir karena modul dapat digunakan kapanpun dan setiap 

kampus dapat saling berbagi menggunakan satu modul;  

6. Tugas profesi membaik, karena pembelajar dapat merefleksikan dan 

terangsang dengan munculnya beberapa pertanyaan; bagaimana warga belajar 

melakukan pembelajaran? dan bagaimana pembelajar memperbaiki proses?  

 

2.8.2.2. Kelemahan Media Pembelajaran Modul 

 

Pembelajaran modul dengan metode belajar individu tidak lepas dari kelemahan-

kelemahan. Kelemahan modul menurut Morrison, Ross, dan Kemp (2001) adalah; 

1. Interaksi antara pembelajar dan pebelajar berkurang sehingga perlu jadwal 

 tatap muka atau kegiatan kelompok. 
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2. Pendekatan tunggal menyebabkan monoton dan membosankan karena itu 

perlu permasalahan yang menantang, terbuka dan bervariasi. 

3. kemandirian yang bebas, menyebabkan pebelajar tidak disiplin dan menunda 

mengerjakan tugas karena itu perlu membangun kultur belajar dan batasan 

waktu 

4. Perencanaan harus matang, memerlukan kerja sama tim, memerlukan 

dukungan fasilitas, media, sumber dan lainnya, dan  

5) Persiapan materi memerlukan biaya yang lebih mahal bila dibandingkan 

dengan metode ceramah. 

  

2.8.3. Teori Belajar Yang Melandasi Media Pembelajaran Modul. 

 

2.8.3.1. Teori Belajar Kognitif  

Prinsip teori kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang 

tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku. Teori ini menekankan pada 

gagasan bahwa bagian-bagian suatu situasi saling berhubungan dalam konteks 

situasi secara keseluruhan. Dengan demikian, belajar melibatkan proses berpikir 

yang kompleks dan mementingkan proses belajar, (Warsita, 2008 : 69). Proses 

belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan 

menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di 

dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman 

sebelumnya.  
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Yang termasuk dalam kelompok teori ini adalah teori perkembangan Piaget, teori 

pemahaman konsep Bruner, dan teori belajar bermakna Ausubel. 

2.8.3.2. Teori Perkembangan Piaget 

Ada empat tahap yang mengiringi perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu: a) 

tahap sensorikmotorik (0-2 tahun); b) tahap preoperasional (2-6 tahun); c) tahap 

operasional konkrit (6-12 tahun) dan d) tahap formal (12-18 tahun). Menurut 

Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap 

perkembangan kognitif peserta didik.  

Pemikiran lain dari Piaget tentang proses rekonstruksi pengetahuan indivi- du 

yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses perubahan apa yang di-

pahami sesuai dengan struktur kognitif yang ada sekarang, sementara akomodasi 

adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami (Budiningsih, 

2005: 35) 

Menurut penulis pengembangan modul bermedia powerpoint ini, dalam 

pembelajaran nanti akan terjadi asimilasi karena materi ajar yang satu dengan 

yang berikutnya saling berhubungan. Disamping itu produk ini diperuntukkan 

peserta didik tertentu yaitu mahasiswa SMA/MA kelas XI IPS di kabupaten 

Batanghari.  
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2.8.3.3. Teori Pemahaman Konsep Bruner 

Dalam teori belajarnya Jerome Bruner berpendapat bahwa cara belajar yang 

terbaik adalah dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses 

intuitif kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan (Warsita, 2008: 72).  

Menurut Bruner perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga tahap yaitu: 

a) tahap enaktif, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk 

memahami lingkungan sekitarnya, b) tahap ikonik, seseorang memahami objek-

objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, c) tahap 

simbolik, seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak 

yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika, 

(Budiningsih, 2005: 41)  

Dalam pengembangan modul bermedia powerpoint ini, disamping bahan ajar 

modul juga dikembangkan media powerpoint. Sehingga peserta didik dalam 

beraktivitas memahami materi melalui modul juga disajikan media visual yang 

menarik berupa powerpoint. 

2.8.3.4.  Teori Bermakna Ausubel 

Menurut teori David Ausubel bahwa belajar seharusnya asimilasi yang bermakna 

bagi mahasiswa (Budiningsih, 2005: 43). untuk terjadinya belajar bermakna maka 

para guru, perancang pembelajaran, dan pengembang program-program 

pembelajaran harus selalu berusaha mengetahui dan menggali konsep-konsep 
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yang telah dimiliki peserta didik dan membantu memadukannya secara harmonis 

dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari 

Keberhasilan belajar peserta didik sangat ditentukan oleh kebermaknaan bahan 

ajar yang dipelajari. Dalam penelitian dan pengembangan ini, penulis membuat 

sebuah bahan ajar modul, sehingga akan terjadi pembelajaran yang bermakna.  

2.8.3.5. Teori Belajar Konstruktivis 

Teori ini merupakan teori baru dalam psikologi pendidikan yang banyak didasari 

dari teori belajar kognitif. Teori belajar konstruktivisme menekankan agar 

individu secara aktif menyusun dan membangun (to construct) pengetahuan dan 

pemahaman, penyusunan dan pembentukan pengetahuan ini harus dilakukan oleh 

peserta didik. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep 

dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari.  

Karna menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat 

dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran peserta didik. Artinya, bahwa 

peserta didik harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya 

berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Dengan kata lain, peserta 

didik tidak diharapkan sebagai botol kosong yang siap diisi dengan berbagai ilmu 

pengetahuan sesuai dengan kehendak guru. 

Peran guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses 

pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Peserta didik 
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dalam mengkonstruksi pengetahun perlu disediakan sarana belajar seperti bahan, 

media, peralatan, dan fasilitas lainnya (Budiningsih, 2005: 59). 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menurut penulis pengembangan modul 

bermedia powerpoint ini cocok sekali dengan pembelajaran konstruktivis. Karna 

dalam pembelajaran nanti peserta didik membangun sendiri pengetahuan- nya 

dengan cara mempelajari modul tersebut. Peserta didik diberi kebebasan dalam 

memahami isi modul tersebut. 

2.8.4. Kajian Tentang Media Pembelajaran Modul Yang Dipakai  

Modul yang dipakai di Perguruan Tinggi  DCC Bandar Lampung saat ini 

merupakan modul yang telah dirancang oleh beberapa dosen yang mengajar mata 

kuliah Kewirausahaan 2 dan modul itu sendiri telah digunakan sejak tahun 2004. 

Modul yang dipakai saat ini merupakan hasil dari evaluasi beberapa buku sumber 

yang memuat meteri tentang kewirausahaan, yang nanti nya diharapkan dapat 

memperkaya materi modul kewirausahaan itu sendiri.  

Apabila melihat mengenai beberapa karakteristik dari suatu bahan ajar, dalam hal 

ini modul kewirausahaan 2 yang dipakai di Perguruan Tinggi DCC Bandar 

Lampung telah memenuhi beberapa dari karakteristik bahan ajar sesuai yang 

dikemukakan oleh Nasution (1997: 67) yaitu antara lain :  

1. Mampu menjelaskan secara mendalam tentang isi materi pembelajaran 

kewirausahaan 2. Hal ini terlihat dari adanya beberapa buku sumber yang 

dijadikan acuan bagi pembuatan modul itu sendiri.  
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2. Bersikap lengkap dan mampu membelajarkan peserta didik. Artinya, selain 

memuat tentang materi kewirausahaan modul yang dipakai juga memuat 

mengenai tugas yang berkenaan dengan materi yang sedang dibahas. 

Sehingga ada umpan balik yang dirasakan oleh dosen dan mahasiswa dalam 

proses belajar.  

Dari penjelasan diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa modul yang 

dipakai di Perguruan Tinggi DCC Bandar Lampung  telah memenuhi standar 

bahan ajar, dan dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa yang 

mempelajari mata kuliah kewirausahaan, khususnya kewirausahaan 2. Modul ini 

juga diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkat prestasi belajar.  

2.9. Mata Kuliah Kewirausahaaan 2 

 

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada dasarnya mencakup 

pengembangan aspek-aspek moral, akhlak, budi-pekerti, pengetahuan, 

keterampilan, kesehatan, seni dan budaya.Adapun pengembangan aspek-aspek 

tersebut, bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup, yang 

diwujudkan melalui pencapaian kompetensi dasar untuk bertahan hidup, serta 

mampu menyesuaikan diri agar berhasil dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

Mata kuliah Kewirausahaan 2 bertujuan agar peserta didik dapat 

mengaktualisasikan diri dalam perilaku wirausaha.Isi mata kuliah Kewirausahaan 

2 difokuskan pada perilaku wirausaha sebagai fenomena empiris yang terjadi di 

lingkungan peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut, peserta didik dituntut 
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lebih aktif untuk mempelajari peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di 

lingkungannya.  

 

Pembelajaran kewirausahaan 2 dapat menghasilkan perilaku wirausaha dan jiwa 

kepemimpinan, yang sangat terkait dengan cara mengelola usaha untuk 

membekali peserta didik agar dapat berusaha secara mandiri 

 

Menurut Sulastri (2008 : 5) Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah suatu sikap 

mental, pandangan, wawasan serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap 

tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dan selalu berorientasi kepada 

pelanggan. Selain itu kewirausahaan dapat juga diartikan sebagai kemampuan 

individu dalam berkreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk mencari 

peluang menuju sukses. 

 

Selanjutnya Mardiyanto(2005 : 2) mengatakan bahwa Kewirausahaan adalah 

tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam seperangkat tindakan 

yang membuahkan hasil berupa organisasi usaha yang melembaga, produktif, dan 

inovatif. Kewirausahaan bersangkutan dengan kemampuan seseorang unruk 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain dengan 

berswadaya. Definisi ini mengandung asumsi bahwa setiap orang yang normal 

dapat menjadi wirausahawan asal mau dan mempunyai kesempatan untuk belajar 

berwirausaha. 
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Sedangkan tujuan mempelajari Kewirausahaan: 

1. Mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kemampuan yang cakap dalam 

menghadapi persaingan usaha. 

2. Menumbuhkan kesadaran berwirausaha di masyarakat dalam menciptakan 

kesempatan kerja. 

3. Membudayakan untuk selalu bersikap kreatif dan inovatif dalam 

memanfaatkan setiap peluang yang ada. 

4. Mempersiapkan dan mencetak wirausaha muda yang tangguh.(Sulastri, 2008) 

 

2.10. Hasil  Penelitian  yang  Relevan 

 

a. Wahono (2007), dalam penelitiannya yang berjudul“Sistem e-learning 

Berbasis Model Kreativitas Komunitas” menemukan  bahwa kegagalan 

penerapan e-learning disebabkan pengguna yang sangat sedikit dan tidak 

termotivasi menyelesaikan materi e-learning sampai akhir. Pengembangan 

e-learning berbasis model kreativitas komunitas dapat mengatasi rendahnya 

pengguna yang terlibat aktif dalam sistem e-learning.  

 
b. Hasibuan (2007), dalam penelitiannya yang berjudul “Integrasi Aspek 

Pedagogi dan Teknologi dalam e-learning” menemukan bahwa 

permasalahan dalam penerapan e-learning adalah pada konten dan cara 

pembelajarannya. Pendekatan pedagogis dan teknologi dalam sistem e-

learning sangat membantu dalam memahami kebutuhan peserta belajar. 
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2.11. Kerangka  Berpikir 

 

Media pembelajaran yang dipilih sangat mempengaruhi proses pembelajaran dan 

berimbas pada hasil akhir dalam bentuk prestasi belajar, semakin baik media 

pembelajaran maka akan semakin baik peningkatan prestasi belajar mahasiswa. 

 

e-learning adalah salah satu media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

mata kuliah kewirausahaan 2 pada program studi DIII-Manajemen Informatika. 

Melalui media pembelajaran e-learning diharapkan akan mampu meningkatkan 

prestasi belajaran mahasiswa 

 

Melalui media pembelajaran e-learning mahasiswa akan dibiasakan berinteraksi 

dengan berbagai sistem e-learning dari berbagai perguruan tinggi yang ada di 

internet. Mahasiswa belajar secara mandiri tanpa terbatas ruang dan waktu, 

artinya Mahasiswa disediakan banyak pilihan sehingga mampu menemukan 

sumber inspirasi dan minat terhadap sebuah kegiatan usaha. 

 

Mahasiswa secara individu sangat mungkin akan lebih senang belajar sendiri 

tanpa diganggu oleh orang lain, karena setiap mahasiswa secara individu memiliki 

karakteristik yang berbeda satu sama lain.  Secara individu pula mahasiswa 

belajar menurut tempo (kecepatan) nya sendiridan pada setiap individu  terdapat 

variasi kecepatan belajar. 

 

Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran e-learning akan 

menyenangkan dan berarti bagi mahasiswa,  yang selanjutnya akan menimbulkan 

semangat belajar dan diharapkan prestasi  belajar mahasiswa akan meningkat. 
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Media pembelajaran modul yang berisi seperangkat bahan ajar yang disajikan 

secara sistematis memungkinkan penggunanya dapat belajar secara mandiri.  

Namun modul akan bermakna kalau peserta didik dapat dengan mudah 

menggunakannya, artinya modul harus disajikan dengan menggunakan bahasa 

yang baik, menarik, dilengkapi dengan ilustrasi.  

 

Mahasiswa yang belajar dengan menggunakan media pembelajaran modul 

dituntut mempunyai minat baca yang tinggi dengan mengulang membaca materi 

yang telah dibahas dimodul tersebut. Kegiatan yang monoton ini tentu bagi 

sebagian peserta didik kurang menarik, mengingat tampilan modul yang tidak 

dapat dimodifikasi secara audio  visual. Hal ini pada akhirnya berdampak pada 

prestasi belajar yang dicapai mahasiswa.  

 

Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran e-learning merupakan 

alternatif pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, sehingga dapat 

mengoptimalkan kemampuan, penalaran dan ketrampilannya untuk meningkatkan 

prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Kewirausahaan 2. 

 

Kemampuan awal mahasiswa terhadap mata kuliah kewirausahaan 2 merupakan 

atribut. Kemapuan awal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar. Mahasiswa yang mempunyai kemampuan awal tingi terhadap mata kuliah 

cenderung dapat lebih mudah beradaptasi dalam media pembelajaran apapun. 

Mahasiswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi terhadap mata kuliah akan 

lebih baik menggunakan media pembelajaran yang bersifat interaktif sepertie-

learning. Adanya umpan balik dari media pembelajaran e-learning ke mahasiswa, 
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karena e-learning memiliki aspek penglihatan (visual), pendengaran (auditif) dan 

gerak (motorik). Hal ini akan menyebabkan prestasi belajar menjadi lebih baik 

daripada pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran modul yang 

cenderung statis dan tidak interaktif. 

 

Mahasiswa yang mempunyai kemampuan awal rendah terhadap mata kuliah akan 

lebih baik menggunakan media pembelajaran yang tidak terlalu membutuhkan 

langkah-langkah yang rumit dalam belajar. Media pembelajaran yang sederhana 

seperti modul memuat materi dan contoh penyelesaian kasus akan lebih mudah 

digunakan. Adanya dukungan dan kontrol yang tinggi dari dosen ke mahasiswa 

akan menyebabkan prestasi belajar menjadi lebih baik daripada pembelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran e-learning yang membutuhkan 

motivasi dan kreatifitas yang tinggi. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

terangkum dalam Gambar seperti di berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Bagan Kerangka Berpikir 
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2.12. Hipotesis  Penelitian 

 

1. : Ada interaksi yang signifikan antara media pembelajaran e-learning  

dan modul dengan kemampuan awal mahasiswa terhadap prestasi belajar 

pada mata kuliah Kewirausahaan 2. 

 

2. : Prestasi belajar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan media 

pembelajaran e-learning lebih tinggi dari pada yang menggunakan media 

pembelajaran modul. 

 

3. : Prestasi belajar kewirausahaan 2 dengan media pembelajaran e-learning 

lebih tinggi dari pada menggunakan modul, pada kemampuan awal tinggi 

mahasiswa AMIK DCC Bandar Lampung. 

 

4. : Prestasi belajar kewirausahaan 2 dengan media pembelajaran modul lebih 

tinggi dari pada menggunakan e-learning, pada kemampuan awal rendah 

mahasiswa AMIK DCC Bandar Lampung. 

 

Pasangan hipotesis yang akan diuji menggunakan rumus statistik, dari hipotesis 

diatas adalah sebagai berikut: 

 

Hipotesis pertama 

 

H0 : Tidak ada interaksi yang signifikan antara media pembelajaran e-

learning dan modul dengan kemampuan awal mahasiswa terhadap 

prestasi belajar pada pembelajaran mata kuliah Kewirausahaan 
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Hi : Ada interaksi yang signifikan antara media pembelajaran e-learning 

dan modul dengan kemampuan awal mahasiswa terhadap prestasi 

belajar pada pembelajaran mata kuliah Kewirausahaan 2 

 

Hipotesis kedua 

  

H0 : Tidak ada perbedaan prestasi belajar mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan melalui media pembelajaran e-learning dengan modul.  

Hi : Prestasi belajar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan media 

pembelajaran e-learning lebih tinggi dari pada yang menggunakan media 

pembelajaran modul. 

 

Hipotesis ketiga 

 

 

H0 : Tidak ada perbedaan prestasi belajar kewirausahaan 2 dengan media 

pembelajaran e-learning dan modul, pada kemampuan awal tinggi 

mahasiswa AMIK DCC Bandar Lampung. 

Hi : Prestasi belajar kewirausahaan 2 dengan media pembelajaran e-learning 

lebih tinggi dari pada menggunakan modul, pada kemampuan awal tinggi 

mahasiswa AMIK DCC Bandar Lampung. 

 

Hipotesis keempat 

 

 

H0 :  Tidak ada perbedaan prestasi belajar kewirausahaan 2 dengan media 

pembelajaran modul dan e-learning, pada kemampuan awal rendah 

mahasiswa AMIK DCC Bandar Lampung. 
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Hi : Prestasi belajar kewirausahaan 2 dengan media pembelajaran modul lebih 

tinggi dari pada menggunakan e-learning, pada kemampuan awal rendah 

mahasiswa AMIK DCC Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan hipotesis penelitian diatas, hipotesis statistiknya dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Ho:   Interaksi A x B = 0 

Hi:   Interaksi A x B ≠ 0 

 

A: Media pembelajaran E-learning dan modul pada siswa berkemampuan awal 

tinggi/ rendah. 

B:  Prestasi belajar IPA siswa. 

 

2. Ho:   µA1 = µA2 

Hi:   µA1  > µA2 

 

A1: Rata-rata prestasi belajar kewirausahaan 2 mahasiswa yang menggunakan 

media pembelajaran E-learning.  

A2: Rata-rata prestasi belajar kewirausahaan 2 mahasiswa yang menggunakan 

media pembelajaran modul.  

3. Ho:   µA2 B1 = µA1 B1 

Hi:   µA2 B1  > µA1 B1 
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A1 B1: Rata-rata prestasi belajar kewirausahaan 2 mahasiswa yang 

pembelajarannya menggunakan media pembelajaram e-learning pada 

mahasiswa yang berkemampuan awal tinggi. 

A2    B1:  Rata-rata prestasi belajar kewirausahaan 2 mahasiswa yang 

pembelajarannya menggunakan media pembelajaram modul pada 

mahasiswa yang berkemampuan awal tinggi   

 

4. Ho:   µA1 B2 = µA2 B2 

Hi : µA1 B2  > µA2 B2 

 

A1  B2: Rata-rata prestasi belajar kewirausahaan 2 mahasiswa yang 

pembelajarannya menggunakan media pembelajaram e-learning pada 

mahasiswa yang berkemampuan awal rendah. 

A2 B2: Rata-rata prestasi belajar kewirausahaan 2 mahasiswa yang 

pembelajarannya menggunakan media pembelajaram e-learning pada 

mahasiswa yang berkemampuan awal rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


