
 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Prestasi Belajar 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Belajar menurut Slameto dalam (http://www.infoskripsi.com) adalah ”Suatu 

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan sesorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan  lingkungannya”. 

Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang 

mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan 

berbuat (W. Gulö, 2002: 23). 

Secara umum istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka 

pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih 

baik (Darsono, 2000: 24). Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran 

http://www.infoskripsi.com/
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adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain 

bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Hal ini tentu berbeda 

dengan proses belajar yang diartikan sebagai cara bagaimana para pembelajar itu 

memiliki dan mengakses isi pelajaran itu sendiri (Tilaar, 2002: 128). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang dialami oleh individu yang diperoleh melalui latihan dan 

pengalaman. Jadi belajar itu ditunjukan oleh adanya perubahan tingkah laku atau 

penampilan, setelah melaui proses membaca, mengamati, mendengarkan, meniru 

dan mengalami langsung. 

2.1.2 Hakikat Pretasi Belajar 

Pengertian belajar dari Cronbach dalam Djamarah (2006:12) mengemukakan 

Bahwa learning is shown by change in behaviour as a result of 

experience (belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman). Sementara menurut Wittig (dalam 

Syah, 2003 : 65-66), belajar sebagai any relatively permanen change in an 

organism behavioral repertoire that accurs as a result of experience (belajar 

adalah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam/ 

keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman). 

Belajar lebih ditekankan pada proses kegiatannya dan proses belajar lebih 

ditekankan pada hasil belajar yang dicapai oleh subjek belajar atau siswa. Hasil 

belajar dari kegiatan belajar disebut juga dengan prestasi belajar. Hasil atau 

prestasi belajar subjek belajar atau peserta didik dipakai sebagai ukuran untuk 

mengetahui sejauh mana peserta didik dapat menguasai bahan pelajaran yang  
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2.1.3  Prestasi Belajar 

Menurut Djalal   (2006: 4) bahwa “prestasi belajar siswa adalah gambaran 

kemampuan siswa yang diperoleh dari hasil penilaian proses belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pengajaran”. Prestasi  adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004 : 22). 

Sedangkan menurut Horwart Kingsley dalam bukunya Sudjana membagi tiga 

macam prestasi belajar mengajar : (1). Keterampilan dan kebiasaan, (2). 

Pengetahuan dan pengarahan, (3). Sikap dan cita-cita (Sudjana, 2004 : 22).  

Prestasi belajar menurut Hamalik  adalah prestasi belajar yang berupa adanya 

perubahan sikap dan tingkah laku setelah menerima pelajaran atau setelah 

mempelajari sesuatu (2004: 45). Ada banyak pengertian tentang prestasi belajar. 

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksudkan dengan prestasi belajar 

adalah hasil belajar/ nilai pelajaran sekolah  yang dicapai oleh siswa berdasarkan 

kemampuannya/usahanya dalam belajar. 

Prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai dari suatu proses belajar yang 

telah dilakukan, sehingga untuk mengetahui sesuatu pekerjaan berhasil atau tidak 

diperlukan suatu pengukuran. “Pengukuran adalah proses penentuan 

luas/kuantitas sesuatu” (Nurkancana, 2006: 2). Dalam kegiatan pengukuran hasil 

belajar, siswa dihadapkan pada tugas, pertanyaan atau persoalan yang harus 

dipecahkan/dijawab. Hasil pengukuran tersebut masih berupa skor mentah yang 

belum dapat memberikan informasi kemampuan siswa. Agar dapat memberikan 

informasi yang diharapkan tentang kemampuan siswa maka diadakan penilaian 

terhadap keseluruhan proses belajar mengajar sehingga akan memperlihatkan 
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banyak hal yang dicapai selama proses belajar mengajar. Misalnya pencapaian 

aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. Prestasi belajar menurut 

Bloom meliputi 3 aspek yaitu ”kognitif, afektif dan psikomotorik”. Dalam 

penelitian ini yang ditinjau adalah aspek kognitif yang meliputi: pengetahuan, 

pemahaman, dan penerapan. 

Prestasi belajar ditunjukkan dengan skor atau angka yang menunjukkan nilai-nilai 

dari sejumlah mata pelajaran yang menggambarkan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh siswa, serta untuk dapat memperoleh nilai digunakan 

tes terhadap mata pelajaran terlebih dahulu. Hasil tes inilah yang menunjukkan 

keadaan tinggi rendahnya prestasi yang dicapai oleh siswa. 

Prestasi belajar sebagai hasil dari proses belajar siswa biasanya pada setiap akhir 

semester atau akhir tahun ajaran yang disajikan dalam buku laporan prestasi 

belajar siswa atau raport. Raport merupakan perumusan terakhir yang diberikan 

oleh guru mengenai kemajuan atau prestasi belajar (Suryabrata, 2004: 21). 

Prestasi belajar mempunyai arti dan manfaat yang sangat penting bagi anak didik, 

pendidik, wali murid dan sekolah, karena nilai atau angka yang diberikan 

merupakan manifestasi dari prestasi belajar siswa dan berguna dalam pengambilan 

keputusan atau kebijakan terhadap siswa yang bersangkutan maupun sekolah. 

Prestasi belajar merupakan kemampuan siswa yang dapat diukur, berupa 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dicapai siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

Benyamin S. Bloom dalam Nurman (2006 : 36), prestasi belajar merupakan hasil 

perubahan tingkah laku yang meliputi tiga ranah kognitif terdiri atas : 
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pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Saifudin 

Azwar prestasi belajar merupakan dapat dioperasionalkan dalam bentuk indikator-

indikator berupa nilai raport, indeks prestasi studi, angka kelulusan dan predikat 

keberhasilan (2006 :44). 

Melihat dari pengertian prestasi atau hasil belajar di atas, dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang berwujud perubahan 

ilmu pengetahuan, keterampilan motorik, sikap dan nilai yang dapat diukur secara 

aktual sebagai hasil dari proses belajar. 

Prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran serta penilaian usaha belajar 

(Tirtonegoro, 2004 : 43). Dalam setiap perbuatan manusia untuk mencapai tujuan, 

selalu diikuti oleh pengukuran dan penilaian, demikian pula halnya dengan proses 

pembelajaran. Dengan mengetahui prestasi belajar, dapat diketahui kedudukan 

anak di dalam kelas, apakah anak termasuk kelompok pandai, sedang atau kurang. 

Prestasi belajar ini dinyatakan dalam bentuk angka, huruf maupun simbol pada 

periode tertentu, misalnya tiap caturwulan atau semester.  

Nasution  (2001 : 439) menyatakan bahwa prestasi belajar adalah penguasaan 

seseorang terhadap pengetahuan atau keterampilan tertentu dalam suatu mata 

pelajaran, yang lazim diperoleh dari nilai tes atau angka yang diberikan guru.  Bila 

angka yang diberikan guru rendah, maka prestasi seseorang dianggap rendah. Bila 

angka yang diberikan guru tinggi, maka prestasi seorang siswa dianggap tinggi 

sekaligus dianggap sebagai siswa yang sukses dalam belajar. Ini berarti prestasi 

belajar menuju kepada optimal dari kegiatan belajar, hal senada diungkapkan oleh 

Woodworth dan Marquis dalam Supartha ( 2004 : 33) bahwa prestasi belajar 
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adalah kemampuan aktual yang dapat diukur secara langsung dengan 

menggunakan tes. Bloom dalam Nurman (2006 : 37) mengatakan bahwa prestasi 

belajar merupakan hasil perubahan tingkah laku yang meliputi tiga ranah yaitu: 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

Menurut Wirawan seperti dikutip Supartha  mengatakan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam usaha belajar yang dilakukan 

dalam periode tertentu. Prestasi belajar dapat dipakai sebagai ukuran untuk 

mengetahui materi pelajaran yang telah diajarkan atau  dipelajari (2004 : 34). 

Sehubungan dengan itu, Masrun dan Martaniah dalam Supartha (2004 : 34) 

menyatakan bahwa kegunaan prestasi belajar diantaranya adalah : (1) untuk 

mengetahui efisiensi hasil belajar yang dalam hal ini diharapkan mendorong siswa 

untuk belajar lebih giat, (2) untuk menyadarkan siswa terhadap tingkat 

kemampuannya; dengan melihat hasil tes atau hasil ujiannya siswa dapat 

menyadari kelemahan dan kelebihannya sehingga dapat mengevaluasi dan 

bagaimana caranya belajar selama ini, (3) untuk petunjuk usaha belajar siswa, dan 

(4) untuk dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan. 

Melihat dari pengertian prestasi atau hasil belajar di atas, dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang berwujud perubahan 

ilmu pengetahuan, keterampilan motorik, sikap dan nilai yang dapat diukur secara 

aktual sebagai hasil dari proses belajar. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, 

prestasi belajar dalam penelitian ini secara konseptual diartikan sebagai hasil 

kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk angka yang mencerminkan hasil 
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yang sudah dicapai oleh setiap anak baik berupa kemampuan kognitif, afektif, 

maupun psikomotor yang dapat diukur dari tes atau hasil ujian siswa. 

2.1.4  Faktor Prestasi Belajar 

Perubahan tingkah laku sebagai hasil yang dicapai yang berwujud prestasi belajar 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar dapat berupa : (1) faktor belajar yang berasal dari luar diri si pelajar yaitu 

lingkungan (lingkungan alami dan lingkungan sosial), instrumental (kurikulum, 

program, sarana dan guru), (2) faktor yang berasal dari dalam diri si pelajar faktor 

fisiologis (kondisi fisik secara umum, kondisi panca indera dan faktor psikologis  

(minat, kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan kognitif), (Suryabrata, 2007: 

233), membagi kondisi belajar atas kondisi belajar interen dan kondisi belajar 

eksteren. Sardiman; ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu : 

faktor yang berasal dari dalam siswa (internal), faktor internal ini biasanya berupa 

minat, motivasi, kondisi fisik sedangkan faktor yang berasal dari luar diri siswa 

(eksternal), biasanya berupa : hadiah, guru/dosen, keluarga (2009: 39). 

Dari pengertian di atas  jelaslah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

ada dua macam yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah 

kondisi belajar yang mempengaruhi perbuatan belajar berasal dari diri anak itu 

sendiri (Natawijaya, 2009 : 30), yang antara lain adalah: motif, kematangan, 

kondisi jasmani, keadaan alat indera, minat dan kemampuan. Faktor eksternal 

dalam belajar adalah faktor yang berasal dari luar diri pelajar seperti penghargaan, 

hadiah, maupun hukuman. Belajar akan lebih berhasil bila individu yang belajar 

diberikan hadiah yang dapat memperkuat stimulus dan respon. 
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Soeitoe (2007 :105) mengatakan suatu tingkah laku dalam situasi tertentu 

memberikan kepuasan selalu akan diasosiasikan. Suasana dan tempat belajar juga 

mempengaruhi individu dalam berlajar baik di sekolah dan di luar sekolah. 

Keadaan udara, cuaca, dan tempat belajar perlu diatur jangan terlalu dingin dan 

jangan terlalu panas. Disamping itu cahaya juga penting sekali bagi anak-anak 

yang berjam-jam lamanya harus menulis dan membaca dengan penuh konsentrasi. 

Ruangan yang tenang memberikan suasana yang gembira dari pada ruangan yang 

gelap.  Cahaya dapat diperoleh baik dari sebelah kiri maupun sebelah kanan 

(Nasution, 2004 : 87). 

Muhammad Surya, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain dari sudut si 

pembelajar,  proses belajar dan dapat pula dari sudut situasi belajar. Dari sudut si 

pembelajar (siswa), prestasi belajar seseorang dipengaruhi antara lain oleh kondisi 

kesehatan jasmani siswa, kecerdasan, bakat, minat dan motivasi, penyesuaian diri 

serta kemampuan berinteraksi siswa (2009:135). 

Sedangkan yang bersumber dari proses belajar, maka kemampuan guru dalam 

mengelola proses pembelajaran sangat menentukan prestasi belajar siswa. Guru 

yang menguasai materi pelajaran dengan baik, menggunakan metode dan media 

pembelajaran yang tepat, mampu mengelola kelas dengan baik dan memiliki 

kemampuan untuk menumbuh kembangkan motivasi belajar siswa untuk belajar, 

akan memberi pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar siswa untuk belajar. 

Sedangkan situasi belajar siswa, meliputi situasi lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat sekitar. 
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2.1.5 Penilaian Prestasi Belajar 

Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam belajar perlu dilakukan 

penilaian (evaluasi). Dengan penilaian dapat diketahui kemampuan, kesanggupan, 

penguasaan seseorang tentang pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai. Penilaian 

pendidikan adalah penilaian tentang perkembangan dan kemajuan siswa yang 

berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka 

serta nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum, (Harahap dalam Supartha, 

2004:36).  

Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi terhadap 

perkembangan dan kemajuan, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan 

dalam kurikulum. Fungsi penilaian dapat dikatakan sebagai suatu evaluasi yang 

dilakukan sekolah mempunyai tiga fungsi pokok yang penting, yaitu: (1) untuk 

mengetahui perkembangan dan kemajuan, dalam rangka waktu tertentu, (2) untuk 

mengetahui sampai di mana perbaikan suatu metode yang digunakan guru dalam 

mendidik dan mengajar, dan (3) dengan mengetahui kesalahan dan kekurangan 

yang terdapat dalam evaluasi selanjutnya dapat diusahakan perbaikan, (Purwanto 

,2000 : 10). 

Pendapat lain menyatakan bahwa fungsi penilaian dalam proses belajar mengajar 

antara lain: (1) untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar serta memperbaiki belajar bagi murid, (2) 

untuk memberikan angka yang tepat tentang kemajuan atau hasil belajar dari 

murid, (3) untuk menempatkan murid dalam situasi belajar mengajar yang tepat 

sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh murid, dan (4) untuk 
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mengenal latar belakang murid yang mengalami kesulitan belajar yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk memecahkan kesulitan itu, (Harahap dalam 

Supartha, 2004:37). 

Penilaian dalam pendidikan ada beberapa jenis, yaitu penilaian formatif, sumatif, 

penempatan, dan diagnostik, (Harahap dalam Supartha, 2004:37). Di samping itu, 

dapat juga dikatakan bahwa jenis-jenis penilaian sebagai berikut: (1) ulangan 

harian mencakup bahan kajian satu pokok bahasan atau beberapa pokok bahasan 

untuk memperoleh umpan balik bagi guru, (2) ulangan umum merupakan ulangan 

yang mencakup seluruh pokok bahasan, konsep, tema, atau unit dalam catur 

wulan atau semester yang bersangkutan dalam kelas yang sama.  

Hasil ulangan umum selain untuk mengetahui pencapain siswa juga digunakan 

untuk keperluan laporan kepada orang tua siswa dan keperluan administrasi lain, 

bentuk alat penilaiannya adalah berupa pilihan ganda dan sering dilakukan secara 

bersama-sama pada suatu wilayah maupun wilayah tingkat I, (3) ujian akhir, ujian 

akhir ada yang bersifat nasional, ada yang bersifat regional, dan ada yang bersifat 

lokal. Hasil penilaian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kelulusan 

siswa dan digunakan untuk pemberian surat tanda tamat belajar (Depdikbud, 2007 

: 7). Teknik dan alat penilaian yang sering digunakan kepala sekolah adalah: (1) 

teknik tes, terdiri dari tes tertulis, yaitu: tes objektif dan tes uraian, tes lisan, dan 

tes perbuatan, (2) teknik non tes yang dilaksanakan melalui observasi maupun 

pengamatan (Depdiknas, 2000 : 4). 
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2.2 Motivasi Belajar 

 

2.2.1 Pengertian Motivasi Belajar  

Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat 

menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu 

kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi 

intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Seberapa kuat motivasi 

yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang 

ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan 

lainnya. Kajian tentang motivasi telah sejak lama memiliki daya tarik tersendiri 

bagi kalangan pendidik, manajer, dan peneliti, terutama dikaitkan dengan 

kepentingan upaya pencapaian kinerja (prestasi) seseorang.  

Dalam konteks studi psikologi, Abin Syamsuddin Makmun (2003:79) 

mengemukakan bahwa untuk memahami motivasi individu dapat dilihat dari 

beberapa indikator, diantaranya: (1) durasi kegiatan; (2) frekuensi kegiatan; (3) 

persistensi pada kegiatan; (4) ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam 

mengahadapi rintangan dan kesulitan; (5) devosi dan pengorbanan untuk 

mencapai tujuan; (6) tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang 

dilakukan; (7) tingkat kualifikasi prestasi atau produk(out put) yang dicapai dari 

kegiatan yang dilakukan; (8) arah sikap terhadap sasaran kegiatan.  

 

 

 



20 

 

2.2.2 Teori-Teori Motivasi   

2.2.2.1 Teori Abraham H. Maslow (Teori Kebutuhan) 

Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya 

berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki 

kebutuhan, yaitu : (1) kebutuhan fisiologikal (physiological needs), seperti : rasa 

lapar, haus, istirahat dan sex; (2) kebutuhan rasa aman (safety needs), tidak dalam 

arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual; (3) 

kebutuhan akan kasih sayang (love needs); (4) kebutuhan akan harga diri (esteem 

needs), yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status; dan 

(5) aktualisasi diri (self actualization), dalam arti tersedianya kesempatan bagi 

seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga 

berubah menjadi kemampuan nyata.  

Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama (fisiologis) dan kedua (keamanan) 

kadang-kadang diklasifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan 

menggolongkannya sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya dikenal 

pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Terlepas dari cara membuat 

klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas adalah bahwa sifat, jenis dan 

intensitas kebutuhan manusia berbeda satu orang dengan yang lainnya karena 

manusia merupakan individu yang unik. Juga jelas bahwa kebutuhan manusia itu 

tidak hanya bersifat materi, akan tetapi bersifat psikologikal, mental, intelektual 

dan bahkan juga spiritual. 

Menarik pula untuk dicatat bahwa dengan makin banyaknya organisasi yang 

tumbuh dan berkembang di masyarakat dan makin mendalamnya pemahaman 
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tentang unsur manusia dalam kehidupan organisasional, teori “klasik” Maslow 

semakin dipergunakan, bahkan dikatakan mengalami “koreksi”. Penyempurnaan 

atau “koreksi” tersebut terutama diarahkan pada konsep “hierarki kebutuhan “ 

yang dikemukakan oleh Maslow. Istilah “hierarki” dapat diartikan sebagai 

tingkatan. Atau secara analogi berarti anak tangga. Logikanya ialah bahwa 

menaiki suatu tangga berarti dimulai dengan anak tangga yang pertama, kedua, 

ketiga dan seterusnya. Jika konsep tersebut diaplikasikan pada pemuasan 

kebutuhan manusia, berarti seseorang tidak akan berusaha memuaskan kebutuhan 

tingkat kedua,- dalam hal ini keamanan- sebelum kebutuhan tingkat pertama yaitu 

sandang, pangan, dan papan terpenuhi; yang ketiga tidak akan diusahakan 

pemuasan sebelum seseorang merasa aman, demikian pula seterusnya. 

Berangkat dari kenyataan bahwa pemahaman tentang berbagai kebutuhan manusia 

makin mendalam penyempurnaan dan “koreksi” dirasakan bukan hanya tepat, 

akan tetapi juga memang diperlukan karena pengalaman menunjukkan bahwa 

usaha pemuasan berbagai kebutuhan manusia berlangsung secara simultan. 

Artinya, sambil memuaskan kebutuhan fisik, seseorang pada waktu yang 

bersamaan ingin menikmati rasa aman, merasa dihargai, memerlukan teman serta 

ingin berkembang. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa lebih tepat apabila berbagai 

kebutuhan manusia digolongkan sebagai rangkaian dan bukan sebagai hierarki. 

Dalam hubungan ini, perlu ditekankan bahwa : (a) Kebutuhan yang satu saat 

sudah terpenuhi sangat mungkin akan timbul lagi di waktu yang akan datang; (b) 

Pemuasaan berbagai kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan fisik, bisa bergeser 
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dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan kualitatif dalam pemuasannya. (c) 

Berbagai kebutuhan tersebut tidak akan mencapai “titik jenuh” dalam arti tibanya 

suatu kondisi dalam mana seseorang tidak lagi dapat berbuat sesuatu dalam 

pemenuhan kebutuhan itu. 

Kendati pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan ini tampak lebih bersifat 

teoritis, namun telah memberikan fondasi dan mengilhami bagi pengembangan 

teori-teori motivasi yang berorientasi pada kebutuhan berikutnya yang lebih 

bersifat aplikatif. 

2.2.2.2 Teori Mc Clelland (Teori Kebutuhan Berprestasi) 

Dari Mc Clelland dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi 

atau Need for Acievement (N.Ach) yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-

beda, sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Murray 

sebagaimana dikutip oleh Winardi merumuskan kebutuhan akan prestasi tersebut 

sebagai keinginan :“ Melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit. 

Menguasai, memanipulasi, atau mengorganisasi obyek-obyek fisik, manusia, atau 

ide-ide melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin dan seindependen 

mungkin, sesuai kondisi yang berlaku. Mengatasi kendala-kendala, mencapai 

standar tinggi, mencapai performa puncak untuk diri sendiri, mampu menang 

dalam persaingan dengan pihak lain, serta meningkatkan kemampuan diri melalui 

penerapan bakat secara berhasil.”  

Menurut McClelland karakteristik orang yang berprestasi tinggi (high 

achievers) memiliki tiga ciri umum yaitu : (1) sebuah preferensi untuk 

mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat; (2) menyukai situasi-
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situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri, dan 

bukan karena faktor-faktor lain, seperti kemujuran misalnya; dan (3) 

menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka, 

dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. (Sondang, 2008: 289). 

2.2.2.3 Teori Clyton Alderfer (Teori “ERG) 

Teori Alderfer dikenal dengan akronim “ERG” . Akronim “ERG” dalam teori 

Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari tiga istilah yaitu : E 

= Existence (kebutuhan akan eksistensi), R = Relatedness (kebutuhan untuk 

berhubungan dengan pihak lain, dan G = Growth (kebutuhan akan pertumbuhan). 

Jika makna tiga istilah tersebut didalami akan tampak dua hal penting. Pertama, 

secara konseptual terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan 

oleh Maslow dan Alderfer. “Existence” dapat dikatakan identik dengan hierarki 

pertama dan kedua dalam teori Maslow; “Relatedness” senada dengan hierarki 

kebutuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow dan 

“Growth” mengandung makna sama dengan “self actualization” menurut 

Maslow. Kedua, teori Alderfer menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan 

manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak. Apabila teori Alderfer 

disimak lebih lanjut akan tampak bahwa : (a) Makin tidak terpenuhinya suatu 

kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya; (b) 

Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang “lebih tinggi” semakin besar 

apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan; (c) Sebaliknya, semakin 

sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, semakin besar keinginan 

untuk memuasakan kebutuhan yang lebih mendasar. (Sondang,2008: 2900). 
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Tampaknya pandangan ini didasarkan kepada sifat pragmatisme oleh manusia, 

artinya karena menyadari keterbatasannya, seseorang dapat menyesuaikan diri 

pada kondisi obyektif yang dihadapinya dengan salah satunya memusatkan 

perhatiannya kepada hal-hal yang mungkin dicapainya. 

2.2.2.4 Teori Herzberg (Teori Dua Faktor) 

Ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam 

pemahaman motivasi ialah Herzberg. Teori yang dikembangkannya dikenal 

dengan “ Model Dua Faktor” dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan 

faktor hygiene atau “pemeliharaan”. Menurut teori ini yang dimaksud faktor 

motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, 

yang berarti bersumber dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan 

faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik 

yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang 

dalam kehidupan seseorang. 

Menurut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain ialah 

pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan 

dalam karier dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor hygiene atau 

pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan 

seorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan 

sekerjanya. Salah satu tantangan dalam memahami dan menerapkan teori 

Herzberg ialah memperhitungkan dengan tepat faktor mana yang lebih 

berpengaruh kuat dalam kehidupan seseorang, apakah yang bersifat intrinsik 

ataukah yang bersifat ekstrinsik. (Sondang,2008:294) 
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2.2.3 Fungsi Motivasi 

Motivasi mempunyai fungsi yang penting dalam belajar, karena motivasi akan 

menentukan intensitas usaha belajar yang dilakukan siswa. Hawley (Yusuf 2003 : 

14) menyatakan bahwa para siswa yang memiliki motivasi tinggi, belajarnya lebih 

baik dibandingkan dengan siswa yang motivasi belajarnya rendah. Hal ini dapat 

dipahami, karena siswa yang memiliki  motivasi belajar tinggi akan tekun dalam 

belajar dan terus belajar secara kontinyu tanpa mengenal putus asa serta dapat 

mengesampingkan hal-hal yang dapat  mengganggu kegiatan belajar yang 

dilakukannya. 

Sardiman (2008 : 84) mengemukakan ada tiga fungsi motivasi, yaitu : 

1. Mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2. Menuntun arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai, dengan 

demikian motivasi dapat memberi arah, dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Syaodih (dalam Riduwan, 2005 : 200) menyatakan fungsi dari motivasi adalah: 

1. Mendorong anak dalam melaksanakan sesuatu aktivitas dan tindakan 

2. Dapat menentukan arah perbuatan seseorang 
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3. Motivasi berfungsi dalam menyeleksi jenis-jenis perbuatan dan aktivitas 

seseorang. 

Aspek motivasi dalam keseluruhan proses belajar mengajar sangat penting, karena 

motivasi dapat mendorong siswa untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 

yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Motivasi dapat memberikan semangat 

kepada siswa dalam kegiatan-kegiatan belajarnya dan memberi petunjuk atas 

perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka harus 

dilakukan suatu upaya agar siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dengan 

demikian siswa yang bersangkutan dapat mencapai hasil belajar yang optimal. 

2.2.4 Peranan Motivasi dalam Belajar 

Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan atau 

tindakan. Perbuatan belajar pada siswa terjadi karena adanya motivasi untuk 

melakukan perbuatan belajar. Motivasi dipandang berperan dalam belajar karena 

motivasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut : 

1. Motivasi menentukan tingkat berhasil atau kegagalan perbuatan belajar siswa. 

Belajar tanpa motivasi kiranya sulit untuk berhasil. 

2. Pengajaran yang bermotivasi pada hakikatnya adalah pengajaran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat yang dimiliki oleh 

siswa. 

3. Pengajaran yang bermotivasi membentuk aktivitas dan imaginitas pada guru 

untuk berusaha secara sungguh-sungguh mencari cara-cara yang sesuai dan 

serasi guna membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Guru 
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senantiasa berusaha agar siswa-siswa pada akhirnya memiliki (self motivation) 

yang baik. 

Siswa dalam belajar hendaknya merasakan adanya kebutuhan psikologis yang 

normatif. Siswa yang termotivasi dalam belajarnya dapat dilihat dari karakteristik 

tingkah laku yang menyangkut minat, ketajaman, perhatian, konsentrasi, dan 

ketekunan. Siswa yang memiliki motivasi rendah dalam belajarnya menampakkan 

keengganan, cepat bosan, dan berusaha menghindar dari kegiatan belajar. 

Disimpulkan bahwa motivasi menentukan tingkat berrhasil tidaknya kegiatan 

belajar siswa. Motivasi menjadi salah satu faktor yang menentukan belajar yang 

efektif. 

2.3 Lingkungan Belajar 

Manusia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan. Lingkungan tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan manusia. Lingkungan selalu mengitari manusia dari 

waktu ke waktu, sehingga antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan 

timbal balik dimana lingkungan mempengaruhi manusia dan sebaliknya manusia 

juga mempengaruhi lingkungan. Begitu pula dalam proses belajar belajar 

mengajar, lingkungan merupakan sumber belajar yang berpengaruh dalam proses 

belajar dan perkembangan anak.  

 

Lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang 

mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. 

Lingkungan yang merupakan sumber belajar memiliki pengaruh dalam proses 

pembelajaran. Lingkungan dalam arti sempit adalah alam sekitar di luar diri 



28 

 

individu atau manusia. Lingkungan itu mencakup segala material dan stimulus di 

dalam dan di luar individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun 

sosio-kultural (Dalyono, 2007: 129).  

Menurut Hamalik, (2004: 195) lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di alam 

sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu.  Lingkungan 

adalah segala sesuatu yang disekeliling manusia yang dapat mempengaruhi 

tingkah laku secara langsung maupun tidak langsung. Imam Supardi (2003:2) 

menyatakan “lingkungan adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh 

kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati”. Kehidupan manusia selalu 

berhubungan dengan ligkungan yang didalamnya diperlukan suatu interaksi antara 

sesama manusia. lingkungan belajar. 

 

Lingkungan belajar menurut Muhammad Saroni adalah ”Segala sesuatu yang 

berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan ini 

mencakup dua hal utama, yaitu lingkungan fisik danlingkungan sosial, kedua 

aspek lingkungan tersebut dalam proses pembelajaran haruslah saling mendukung, 

sehingga siswa merasa krasan di sekolah dan mau mengikuti proses pembelajaran 

secara sadar dan bukan karena tekanan ataupun keterpaksaan” (2006:82-84). 

Sedangkan menurut Indra Djati Sidi  ”Lingkungan belajar sangat berperan dalam 

menciptakan suasana belajar menyenangkan” (2005:148), Lingkungan tersebut 

dapat meningkatkan keaktifan belajar, oleh karena itu lingkungan belajar perlu di 

tata semestinya  
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Slameto mengemukakan bahwa lingkungan belajar siswa yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah 

dan lingkungan masyarakat (2003: 60). Lingkungan  yang pertama yaitu 

lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama pra 

sekolah yang dikenal anak pertama kali dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya. Lingkungan keluarga adalah segenap stimuli, interaksi, dan 

kondisi dalam hubungannya dengan prilaku ataupun karya orang lain yang berada 

disekitar sekelompok orang yang terikat oleh darah, perkawinan, atau adopsi. 

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap siswa karena lingkungan 

keluarga merupakan lingkungan yang utama bagi perkembangan seorang anak.  

2.3.1 Lingkungan Sekolah 

Menurut Yusuf sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara 

sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam 

rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang 

menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. 

Lingkungan sekolah adalah jumlah semua benda mati serta seluruh kondisi yang 

ada didalam lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan 

program pendidikan dan membantu siswa mengembangkan potensinya (2001: 

154).  

Menurut Slameto  faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencangkup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pembelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah (2003: 64).  
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Lingkungan masyarakat adalah tempat terjadinya sebuah interaksi suatu sistem 

dalam menghasilkan sebuah kebudayaan yang terikat oleh norma-norma dan adat 

istiadat yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Lingkungan masyarakat 

terdiri dari kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk 

kehidupan masyarakat. Manusia merupakan makluk sosial dan hidup di tengah-

tengah masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat norma-morma yang harus 

dipatuhi oleh anggota masyarakat. Norma-norma tersebut berpengaruh dalam 

pembentukan kepribadian warganya dalam bertindak dan bersikap. Untuk itulah 

lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan belajar anak. 

 

Menurut Munib secara umum lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya keadaan dan mahluk hidup, termaksut manusia dan 

perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perilaku kehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya (2004: 76). Lingkungan 

pendidikan menurut  Purwanto digolongkan menjadi tiga, yaitu 

1)    Lingkungan keluarga, yang disebut juga lingkungan pertama. 

2)    Lingkungan sekolah, yang disebut juga lingkungan kedua. 

3)    Lingkungan masyarakat, yang disebut juga lingkungan ketiga. (2004: 141) 

Hamalik Lingkungan (environment) sebagai dasar pengajaran adalah faktor 

kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor 

belajar yang penting. Lingkungan belajar/ pembelajaran/ pendidikan terdiri dari 

sebagai berikut (2004: 196). 
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1. Lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat baik kelompok besar atau 

kelompok kecil. 

2. Lingkungan personal meliputi individu-individu sebagai suatu pribadi 

berpengaruh terhadap individu pribadi lainnya. 

3. Lingkungan alam (fisik) meliputi semua sumber daya alam yang dapat 

diberdayakan sebagai sumber belajar. 

4. Lingkungan kultur mencakup hasil budaya dan teknologi yang dapat 

dijadikan sumber belajar dan yang dapat menjadi faktor pendukung 

pengajaran. Dalam konteks ini termaksuk sistem nilai, norma dan adat 

kebiasaan.  

Hamalik juga mengemukakan bahwa suatu lingkungan pendidikan / pengajaran 

memiliki fungsi – fungsi sebagai berikut. 

1. Fungsi psikologis. Stimulus bersumber atau berasal dari lingkungan yang 

merupakan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi respon yang 

menunjukan tingkah laku tertentu. 

2. Fungsi pedagogis. Lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang bersifat 

mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan sebagai suatu 

lembaga pendidikan, misalnya keluarga, sekolah, lembaga pelatihan dan 

lembaga-lembaga sosial. 

3. Fungsi instruksional. Program intruksional merupakan suatu lingkuangan 

pengajaran atau pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk 

mengembangkan tingkah laku siswa. (2004;196)  
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Aqib mengemukakan  bahwa lingkungan yang berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat. Lingkungan keluarga terdiri dari orang tua, susana rumah dan 

keadaan ekonomi keluarga. Lingkungan sekolah terdiri dari cara penyajian yang 

tidak menarik, hubungan guru dengan murid, hubungan anak dengan anak, bahan 

pelajaran yang terlalu tinggi, alat-alat belajar disekolah,  jam-jam pelajaran yang 

kurang baik (2002: 65) .  

 

Lingkungan masyarakat yang terdiri dari mass media, teman bergaul, kegiatan 

dalam masyarakat, dan corak kehidupan tetangga. Menurut Syah lingkungan 

belajar sebagai faktor eksternal siswa yang mempengaruhi prestasi belajar dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu sebagai berikut (2006: 152). 

 

2.3.2 Lingkungan sosial.  

 

Lingkungan sosial di sekolah adalah seluruh warga sekolah,   baik itu guru, 

karyawan maupun teman-teman sekelas, dan semua dapat mempengaruhi 

semangat belajar seorang siswa. Lingkungan sosial siswa di rumah antara lain 

masyarakat, tetangga dan juga teman-teman bergaul siswa dirumah yang 

mempunyai andil cukup besar dalam mempengaruhi belajar siswa. 

Lingkungan sosial yang dominan dalam mempengaruhi kegiatan belajar siswa 

adalah orang tua dan keluarga itu sendiri. Bentuk dan isi serta cara-cara 

pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan 

berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian setiap manusia. 
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2.3.3 Lingkungan non sosial.  

Lingkungan non sosial siswa yang berpengaruh terhadap belajarnya diantaranya 

adalah gedung sekolah dan letaknya, ruang tempat tinggal siswa, alat-alat belajar, 

keadaan belajar dan waktu belajar siswa, dan mass media. Adapun yang termaksut 

dalam mass media adalah bioskop, radio, televisi, surat kabar, majalah, buku-buku 

,dan sebaginya. Diantara mass media tersebut yang berpengaruh besar terhadap 

belajar anak adalah televisi. 

Lingkungan belajar dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu 

yang berada disekitar siswa baik lingkungan sosial maupun lingkungan non sosial 

yang berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Lingkungan sosial terdiri dari 

cara orang tua mendidik anak, keadaan ekonomi keluarga, masyarakat disekitar 

tempat tinggal siswa, teman bergaul siswa, dan hubungan siswa dengan siswa, 

sedangkan yang termaksut dalam lingkungan nonsosial adalah suasana rumah, 

siaran televisi, serta keadaan gedung dan suasana rumah. 

 

Lingkungan selalu mengitari manusia dari waktu dilahirkan sampai 

meninggalnya, sehingga antara lingkungan dan manusia terdapat hubungan timbal 

balik dalam artian lingkungan mempengaruhi manusia dan manusia 

mempengaruhi lingkungan. Begitu pula dalam proses belajar mengajar, 

lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak berpengaruh dalam proses 

belajar maupun perkembangan anak. Kondisi lingkungan yang kondusif baik 

lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat akan 

menciptakan ketenangan dan kenyamanan bagi mahasiswa dalam belajar, 
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sehingga akan dapat mendukung kegiatan belajar dan siswa akan lebih mudah 

untuk mencapai prestasi yang maksimal. 

 

2.4 Persepsi 

Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi 

ialah memberikan makna pada stimuli inderawi ( sensori  stimuli). Hubungan 

sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. 

Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan 

sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori (Jalaludin, 2003: 51). 

Menurut Widayatun (2009: 110) persepsi atau tanggapan adalah proses 

mental yang terjadi kepada diri manusia yang akan menunjukkan bagaimana kita 

melihat, mendengar, merasakan, memberi, serta meraba (kerja indra) sekitar kita. 

Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang 

yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang 

berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Karena 

merupakan aktivitas yang integreted, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada 

dalam diri individu aktif berperan dalam persepsi itu (Bimo Walgito, 2001; 

Sunaryo, 2004: 93). 

Persepsi ialah daya mengenal barang, kualitas atau hubungan, dan perbedaan 

antara hal ini melalui proses mengamati, mengetahui, atau mengartikan setelah 

pancaindranya mendapat rangsang. (Sunaryo, 2004: 94). 
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Persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsang melalui pancaindra 

yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, 

mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar 

maupun dalam diri individu. (Sunaryo, 2004 : 94) 

Dari definisi di atas maka pengertian persepsi dalam penelitian ini adalah 

merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses pengindraan, 

yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra, kemudian individu ada 

perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang 

sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi individu menyadari dapat 

mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang hal 

yang ada disekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang 

bersangkutan. 

 

2.5 Media Pembelajaran 

2.5.1 Defenisi Media Pembelajaran 

Media (bentuk jamak dari kata medium), merupakan kata yang berasal dari bahasa 

latin medius, yang secara harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟ 

(Arsyad, 2002:143). Oleh karena media dapat diartikan sebagai perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media dapat berupa sesuatu 

bahan (software) dan/atau alat (hardware). Sedangkan menurut Gerlach & Ely 

(dalam Arsyad, 2002:76), bahwa media jika dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi, yang menyebabkan 

siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi menurut 
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pengertian ini, guru, teman sebaya, buku teks, lingkungan sekolah dan luar 

sekolah, bagi seorang siswa merupakan media. Pengertian ini sejalan dengan 

batasan yang disampaikan oleh Gagne (2005:98), yang menyatakan bahwa media 

merupakan berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsang untuk belajar. 

Banyak batasan tentang media, Association of Education and Communication 

Technology (AECT) memberikan pengertian tentang media sebagai segala bentuk 

dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Dalam hal 

ini terkandung pengertian sebagai medium (Gagne, et al., 2008) atau mediator, 

yaTeknologiu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam 

proses belajar -siswa dan isi pelajaran. Sebagai mediator, dapat pula 

mencerminkan suatu pengertian bahwa dalam setiap sistem pengajaran, mulai dari 

guru sampai kepada peralatan yang paling canggih dapat disebut sebagai media. 

Heinich, et.al., (2003:67) memberikan istilah medium, yang memiliki pengertian 

yang sejalan dengan batasan di atas media sebagai perantara yang mengantar 

informasi antara sumber dan penerima. 

Dalam dunia pendidikan, sering kali istilah alat bantu atau media komunikasi 

digunakan secara bergantian atau sebagai pengganti istilah media pendidikan 

(pembelajaran). Seperti yang dikemukakan oleh Hamalik bahwa dengan 

penggunaan alat bantu berupa media komunikasi, hubungan komunikasi akan 

dapat berjalan dengan lancar dan dengan hasil yang maksimal (1994:32). Batasan 

media seperti ini juga dikemukakan oleh Reiser dan Gagne (dalam Criticos, 1996; 

Gagne, et al., 2008), yang secara implisit menyatakan bahwa media adalah segala 
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alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran. Dalam 

pengertian ini, buku/modul, tape recorder, kaset, video recorder, camera video, 

televisi, radio, film, slide, foto, gambar, dan komputer adalah merupakan media 

pembelajaran. Menurut National Education Association -NEA (dalam Sadiman, 

dkk. 2009), media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik yang tercetak maupun 

audio visual beserta peralatannya. 

Berdasarkan batasan-batasan mengenai media seperti tersebut di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk meyampaikan 

isi materi ajar dari sumber belajar ke pebelajar (individu atau kelompok), yang 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat pebelajar sedemikian 

rupa sehingga proses belajar (di dalam/di luar kelas) menjadi lebih efektif. 

 

2.5.2  Posisi Media Pembelajaran 

Bruner mengungkapkan ada tiga tingkatan utama modus belajar, 

seperti: enactive (pengalaman langsung), iconic (pengalaman piktorial atau 

gambar),dan symbolic (pengalaman abstrak) (2006:61). Pemerolehan pengetahuan 

dan keterampilan serta perubahan sikap dan perilaku dapat terjadi karena adanya 

interaksi antara pengalaman baru dengan pengalaman yang telah dialami 

sebelumnya melalui proses belajar. Sebagai ilustrasi misalnya, belajar untuk 

memahami apa dan bagaimana mencangkok. Dalam tingkatan pengalaman 

langsung, untuk memperoleh pemahaman pebelajar secara langsung mengerjakan 

atau membuat cangkokan. Pada tingkatan kedua, iconic, pemahaman tentang 

mencangkok dipelajari melalui gambar, foto, film atau rekaman video. 
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Selanjutnya pada tingkatan pengalaman abstrak, siswa memahaminya lewat 

membaca atau mendengar dan mencocokkannya dengan pengalaman melihat 

orang mencangkok atau dengan pengalamannya sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam proses belajar mengajar sebaiknya 

diusahakan agar terjadi variasi aktivitas yang melibatkan semua alat indera 

pebelajar. Semakin banyak alat indera yang terlibat untuk menerima dan 

mengolah informasi (isi pelajaran), semakin besar kemungkinan isi pelajaran 

tersebut dapat dimengerti dan dipertahankan dalam ingatan pebelajar. Jadi agar 

pesan-pesan dalam materi yang disajikan dapat diterima dengan mudah (atau 

pembelajaran berhasil dengan baik), maka pengajar harus berupaya menampilkan 

stimulus yang dapat diproses dengan berbagai indera pebelajar. Pengertian 

stimulus dalam hal ini adalah suatu “perantara” yang menjembatani antara 

penerima pesan (pebelajar) dan sumber pesan (pengajar) agar terjadi komunikasi 

yang efektif. 

Media pembelajaran merupakan suatu perantara seperti apa yang dimaksud pada 

pernyataan di atas. Dalam kondisi ini, media yang digunakan memiliki posisi 

sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran, yaitu alat bantu mengajar bagi 

guru (teaching aids). Misalnya alat-alat grafis, photografis, atau elektronik untuk 

menangkap, memproses, dan menyususn kembali informasi visual atau verbal. 

Sebagai alat bantu dalam mengajar, media diharapkan dapat memberikan 

pengalaman kongkret, motivasi belajar, mempertinggi daya serap dan retensi 

belajar siswa.    Sehingga alat bantu yang banyak dan sering digunakan adalah alat 

bantu visual, seperti gambar, model, objek tertentu, dan alat-alat visual lainnya. 
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Oleh karena dianggap sebagai alat bantu, guru atau orang yang membuat media 

tersebut kurang memperhatikan aspek disainnya, pengembangan 

pembelajarannya, dan evaluasinya. 

Dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang, misalnya dalam teknologi 

komunikasi dan informasi pada saat ini, media pembelajaran memiliki posisi 

sentral dalam proses belajar dan bukan semata-mata sebagai alat bantu. Media 

pembelajaran memainkan peran yang cukup penting untuk mewujudkan kegiatan 

belajar menjadi lebih efektif dan efisien.  

Dalam posisi seperti ini, penggunaan media pembelajaran dikaitkan dengan apa-

apa saja yang dapat dilakukan oleh media, yang mungkin tidak mampu dilakukan 

oleh guru (atau guru melakukannya kurang efisien). Dengan kehadiran media 

pembelajaran maka posisi guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar, 

tetapi sebagai fasilitator. Bahkan pada saat ini media telah diyakini memiliki 

posisi sebagai sumber belajar Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari 

pengalaman langsung (kongkret) berdasarkan kenyataan yang ada di lingkungan 

hidupnya, kemudian melalui benda-benda tiruan, dan selanjutnya sampai kepada 

lambang-lambang verbal (abstrak). Untuk kondisi seperti inilah kehadiran media 

pembelajaran sangat bermanfaat. Dalam posisinya yang sedemikian rupa, media 

akan dapat merangsang keterlibatan beberapa alat indera.  

Di samping itu, memberikan solusi untuk memecahkan persoalan berdasarkan 

tingkat keabstrakan pengalaman yang dihadapi pebelajar. Kenyataan ini didukung 

oleh landasan teori penggunaan media yang dikemukakan oleh Edgar Dale, yaitu 

teori Kerucut Pengalaman Dale (Dale’s Cone of Experience)  Teori ini merupakan 
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elaborasi yang rinci dari konsep tiga tingkatan pengalaman yang dikemukakan 

oleh Bruner. 

2.5.3 Fungsi Media Pembelajaran 

Efektivitas proses belajar mengajar (pembelajaran) sangat dipengaruhi oleh faktor 

metode dan media pembelajaran yang digunakan. Keduanya saling berkaitan, di 

mana pemilihan metode tertentu akan berpengaruh terhadap jenis media yang 

akan digunakan. Dalam arti bahwa harus ada kesesuaian di antara keduanya untuk 

mewujudkan tujuan pembelajaran. Walaupun ada hal-hal lain yang juga perlu 

diperhatikan dalam pemilihan media, seperti: konteks pembelajaran, karakteristik 

pebelajar, dan tugas atau respon yang diharapkan dari pebelajar (Arsyad, 

2002:143). Sedangkan menurut Criticos tujuan pembelajaran, hasil belajar, isi 

materi ajar, rangkaian dan strategi pembelajaran adalah kriteria untuk seleksi dan 

produksi media. Dengan demikian, penataan pembelajaran (iklim, kondisi, dan 

lingkungan belajar) yang dilakukan oleh seorang pengajar dipengaruhi oleh peran 

media yang digunakan (1996 : 56),. 

Pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan 

minat baru, meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

berpengaruh secara psikologis kepada siswa (Hamalik, 2008: 32). Selanjutnya 

diungkapkan bahwa penggunaan media pengajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian informasi (pesan dan isi 

pelajaran) pada saat itu. Kehadiran media dalam pembelajaran juga dikatakan 

dapat membantu peningkatan pemahaman siswa, penyajian data/informasi lebih 

menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan 
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informasi. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa fungsi media adalah sebagai alat 

bantu dalam kegiatan belajar mengajar. 

Sadiman menyampaikan fungsi media (media pendidikan) secara umum, adalah 

sebagai berikut: (i) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual; 

(ii) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, misal objek yang 

terlalu besar untuk dibawa ke kelas dapat diganti dengan gambar, slide, dan 

sebagainya, peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa dTeknologiampilkan lagi 

lewat film, video, fota atau film bingkai; (iii) meningkatkan kegairahan belajar, 

memungkinkan siswa belajar sendiri berdasarkan minat dan kemampuannya, dan 

mengatasi sikap pasif siswa; dan (iv) memberikan rangsangan yang sama, dapat 

menyamakan pengalaman dan persepsi siswa terhadap isi pelajaran (1990:83). 

Fungsi media, khususnya media visual juga dikemukakan oleh Levie dan Lentz, 

seperti yang dikutip oleh Arsyad bahwa media tersebut memiliki empat fungsi 

yatiu: fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris 

(2002:52). Dalam fungsi atensi, media visual dapat menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. Fungsi afektif dari 

media visual dapat diamati dari tingkat “kenikmatan” siswa ketika belajar 

(membaca) teks bergambar. Dalam hal ini gambar atau simbul visual dapat 

menggugah emosi dan sikap siswa. Berdasarkan temuan-temuan penelitian 

diungkapkan bahwa fungsi kognitif media visual melalui gambar atau lambang 

visual dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan 

mengingat pesan/informasi yang terkandung dalam gambar atau lambang visual 

tersebut. Fungsi kompensatoris media pembelajaran adalah memberikan konteks 
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kepada siswa yang kemampuannya lemah dalam mengorganisasikan dan 

mengingat kembali informasi dalam teks. Dengan kata lain bahwa media 

pembelajaran ini berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat 

dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dalam bentuk teks 

(disampaikan secara verbal). 

Dengan menggunakan istilah media pengajaran, Sudjana dan Rivai 

mengemukakan beberapa manfaat media dalam proses belajar siswa, yaitu: (i) 

dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan lebih menarik 

perhatian mereka; (ii) makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas sehingga 

dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian 

tujuan pengajaran; (iii) metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

didasarkan atas komunikasi verbal melalui kata-kata; dan (iv) siswa lebih banyak 

melakukan aktivtas selama kegiatan belajar, tidak hanya mendengarkan tetapi juga 

mengamati, mendemonstrasikan, melakukan langsung, dan memerankan 

(2002:48). 

Berdasarkan atas beberapa fungsi media pembelajaran yang dikemukakan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media dalam kegiatan belajar 

mengajar memiliki pengaruh yang besar terhadap alat-alat indera. Terhadap 

pemahaman isi pelajaran, secara nalar dapat dikemukakan bahwa dengan 

penggunaan media akan lebih menjamin terjadinya pemahaman yang lebih baik 

pada siswa. Pebelajar yang belajar lewat mendengarkan saja akan berbeda tingkat 

pemahaman dan lamanya “ingatan” bertahan, dibandingkan dengan pebelajar 

yang belajar lewat melihat atau sekaligus mendengarkan dan melihat. Media 
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pembelajaran juga mampu membangkitkan dan membawa pebelajar ke dalam 

suasana rasa senang dan gembira, di mana ada keterlibatan emosianal dan mental. 

Tentu hal ini berpengaruh terhadap semangat mereka belajar dan kondisi 

pembelajaran yang lebih hidup, yang nantinya bermuara kepada peningkatan 

pemahaman pebelajar terhadap materi ajar. 

2.5.4 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan, 

orang, dan peralatan. Dengan masuknya berbagai pengaruh ke dalam dunia 

pendidikan (misalnya teori/konsep baru dan teknologi), media pendidikan 

(pembelajaran) terus mengalami perkembangan dan tampil dalam berbagai jenis 

dan format, dengan masing-masing ciri dan kemampuannya sendiri. Dari sinilah 

kemudian timbul usaha-usaha untuk melakukan klasifikasi atau pengelompokan 

media, yang mengarah kepada pembuatan taksonomi media 

pendidikan/pembelajaran. 

Usaha-usaha ke arah taksonomi media tersebut telah dilakukan oleh beberapa ahli. 

Rudy Bretz, mengklasifikasikan media berdasarkan unsur pokoknya yaitu suara, 

visual (berupa gambar, garis, dan simbol), dan gerak. Di samping Teknologiu 

juga, Bretz membedakan antara media siar (telecommunication) dan media 

rekam (recording). Dengan demikian, media menurut taksonomi Bretz 

dikelompokkan menjasi 8 kategori: 1) media audio visual gerak, 2) media audio 

visual diam, 3) media audio semi gerak, 4) media visual gerak, 5) media visual 

diam, 6) media semi gerak, 7) media audio, dan 8) media cetak. 
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Pengelompokan menurut tingkat kerumitan perangkat media, khususnya media 

audio-visual, dilakukan oleh C.J Duncan, dengan menyususn suatu hirarki. Dari 

hirarki yang digambarkan oleh Duncan dapat dTeknologiarik suatu kesimpulan 

bahwa semakin tinggi tingkat hirarki suatu media, semakin rendah satuan 

biayanya dan semakin khusus sifat penggunaannya. Namun demikian, kemudahan 

dan keluwesan penggunaannya semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika 

suatu media berada pada hirarki paling rendah. Schramm (dalam Sadiman, dkk., 

2006: 176) juga melakukan pegelompokan media berdasarkan tingkat kerumitan 

dan besarnya biaya. Dalam hal ini, menurut Schramm ada dua kelompok media 

yaitu big media (rumit dan mahal) dan litle media (sederhana dan murah). Lebih 

jauh lagi ahli ini menyebutkan ada media massal, media kelompok, dan media 

individu, yang didasarkan atas daya liput media. 

Beberapa ahli yang lain seperti Gagne, Briggs, Edling, dan Allen, membuat 

taksonomi media dengan pertimbangan yang lebih berfokus pada proses dan 

interaksi dalam belajar, ketimbang sifat medianya sendiri. Gagne misalnya, 

mengelompokkan media berdasarkan tingkatan hirarki belajar yang 

dikembangkannya. Menurutnya, ada 7 macam kelompok media seperti: benda 

untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar 

gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Briggs mengklasifikasikan media menjadi 

13 jenis berdasarkan kesesuaian rangsangan yang dTeknologiimbulkan media 

dengan karakteristik siswa. Ketiga belas jenis media tersebut adalah: objek/benda 

nyata, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran 

terprogram, papan tulis, media transparansi, film bingkai, film (16 mm), film 

rangkai, televisi, dan gambar (grafis). 
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Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka media pembelajaran pun 

mengalami perkembangan melalui pemanfaatan teknologi Teknologiu sendiri. 

Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, Arsyad (2002:54) 

mengklasifikasikan media atas empat kelompok: 1) media hasil teknologi cetak, 

2) media hasil teknologi audio-visual, 3) media hasil teknologi berbasis komputer, 

dan 4) media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Seels dan Glasgow 

(dalam Arsyad, 2002:67) membagi media ke dalam dua kelompok besar, 

yaTeknologiu: media tradisional dan media teknologi mutakhir. Pilihan media 

tradisional berupa media visual diam tak diproyeksikan dan yang diproyeksikan, 

audio, penyajian multimedia, visual dinamis yang diproyeksikan, media cetak, 

permainan, dan media realia. Sedangkan pilihan media teknologi mutakhir berupa 

media berbasis telekomunikasi (misal teleconference) dan media berbasis 

mikroprosesor (misal: permainan komputer dan hypermedia). 

Dari beberapa pengelompokkan media yang dikemukakan di atas, tampaknya 

bahwa hingga saat ini belum terdapat suatu kesepakatan tentang klasifikasi 

(sistem taksonomi) media yang baku. Dengan kata lain, belum ada taksonomi 

media yang berlaku umum dan mencakup segala aspeknya, terutama untuk suatu 

sistem instruksional (pembelajaran). Atau memang tidak akan pernah ada suatu 

sistem klasifikasi atau pengelompokan yang sahih dan berlaku umum. Meskipun 

demikian, apapun dan bagaimanapun cara yang ditempuh dalam 

mengklasifikasikan media, semuanya itu memberikan informasi tentang 

spesifikasi media yang sangat perlu kita ketahui. Pengelompokan media yang 

sudah ada pada saat ini dapat memperjelas perbedaan tujuan penggunaan, fungsi 
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dan kemampuannya, sehingga bisa dijadikan pedoman dalam memilih media yang 

sesuai untuk suatu pembelajaran tertentu. 

2.5.5 Karakteristik Media Pembelajaran 

Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu, yang 

dikaTeknologikan atau dilihat dari berbagai segi. Misalnya, Schramm melihat 

karakteristik media dari segi ekonomisnya, lingkup sasaran yang dapat diliput, 

dan kemudahan kontrolnya oleh pemakai (Sadiman, dan kawan-kawan, 2009). 

Karakteristik media juga dapat dilihat menurut kemampuannya membangkitkan 

rangsangan seluruh alat indera. Dalam hal ini, pengetahuan mengenai karakteristik 

media pembelajaran sangat penting artinya untuk pengelompokan dan pemilihan 

media. Kemp (dalam Sadiman, dkk., 2009:101) juga mengemukakan bahwa 

karakteristik media merupakan dasar pemilihan media yang disesuaikan dengan 

situasi belajar tertentu. 

Gerlach dan Ely mengemukakan tiga karakteristik media berdasarkan petunjuk 

penggunaan media pembelajaran untuk mengantisipasi kondisi pembelajaran di 

mana guru tidak mampu atau kurang efektif dapat melakukannya. Ketiga 

karakteristik atau ciri media pembelajaran tersebut (Arsyad, 2002:123) adalah: 

a) ciri fiksatif, yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, 

menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau obyek; b) ciri 

manipulatif, yaitu kamampuan media untuk mentransformasi suatu obyek, 

kejadian atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Sebagai contoh, 

misalnya proses larva menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu 

dapat disajikan dengan waktu yang lebih singkat (atau dipercepat dengan 
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teknik time-lapse recording). Atau sebaliknya, suatu kejadian/peristiwa dapat 

diperlambat penayangannya agar diperoleh urut-urutan yang jelas dari 

kejadian/peristiwa tersebut; c) ciri distributif, yang menggambarkan kemampuan 

media mentransportasikan obyek atau kejadian melalui ruang, dan secara 

bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa, di berbagai tempat, 

dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, ternyata bahwa karakteristik media, klasifikasi 

media, dan pemilihan media merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dalam penentuan strategi pembelajaran. Banyak ahli, seperti Bretz, Duncan, 

Briggs, Gagne, Edling, Schramm, dan Kemp, telah melakukan pengelompokan 

atau membuat taksonomi mengenai media pembelajaran. Dari sekian 

pengelompokan tersebut, secara garis besar media pembelajaran dapat 

diklasifikasikan atas: media grafis, media audio, media proyeksi diam (hanya 

menonjolkan visual saja dan disertai rekaman audio), dan media permainan-

simulasi. Arsyad mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi empat 

kelompok berdasarkan teknologi, yaitu: media hasil teknologi cetak, media hasil 

teknologi audio-visual, media hasil teknologi berdasarkan komputer, dan media 

hasil gabungan teknologi cetak dan computer (2002:87). Masing-masing 

kelompok media tersebut memiliki karakteristik yang khas dan berbeda satu 

dengan yang lainnya. Karakteristik dari masing-masing kelompok media tersebut 

akan dibahas dalam uraian selanjutnya. 

Media grafis. Pada prinsipnya semua jenis media dalam kelompok ini merupakan 

penyampaian pesan lewat simbul-simbul visual dan melibatkan rangsangan indera 
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penglihatan. Karakteristik yang dimiliki adalah: bersifat kongkret, dapat 

mengatasi batasan ruang dan waktu, dapat memperjelas suatu masalah dalam 

bidang masalah apa saja dan pada tingkat usia berapa saja, murah harganya dan 

mudah mendapatkan serta menggunakannya, terkadang memiliki ciri abstrak 

(pada jenis media diagram), merupakan ringkasan visual suatu proses, terkadang 

menggunakan simbul-simbul verbal (pada jenis media grafik), dan mengandung 

pesan yang bersifat interpretatif. 

Media audio. Hakekat dari jenis-jenis media dalam kelompok ini adalah berupa 

pesan yang disampaikan atau dituangkan kedalam simbol-simbol audiotif (verbal 

dan/atau non-verbal), yang melibatkan rangsangan indera pendengaran. Secara 

umum media audio memiliki karakteristik atau ciri sebagai berikut: mampu 

mengatasi keterbatasan ruang dan waktu (mudah dipindahkan dan jangkauannya 

luas), pesan/program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya, dapat 

mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya, 

dapat mengatasi masalah kekurangan guru, sifat komunikasinya hanya satu arah, 

sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa, dan pesan/informasi atau 

program terikat dengan jadwal siaran (pada jenis media radio). 

Media proyeksi diam. Beberapa jenis media yang termasuk kelompok ini 

memerlukan alat bantu (misal proyektor) dalam penyajiannya. Ada kalanya media 

ini hanya disajikan dengan penampilan visual saja, atau disertai rekaman audio. 

Karakteristik umum media ini adalah: pesan yang sama dapat disebarkan ke 

seluruh siswa secara serentak, penyajiannya berada dalam kontrol guru, cara 

penyimpanannya mudah (praktis), dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan 
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indera, menyajikan obyek - obyek secara diam (pada media dengan penampilan 

visual saja), terkadang dalam penyajiannya memerlukan ruangan gelap, lebih 

mahal dari kelompok media grafis, sesuai untuk mengajarkan keterampilan 

tertentu, sesuai untuk belajar secara berkelompok atau individual, praktis 

dipergunakan untuk semua ukuran ruangan kelas, mampu menyajikan teori dan 

praktek secara terpadu, menggunakan teknik-teknik warna, animasi, gerak lambat 

untuk menampilkan obyek/kejadian tertentu (terutama pada jenis media film), dan 

media film lebih realistik, dapat diulang-ulang, dihentikan, dsb., sesuai dengan 

kebutuhan. 

Media permainan dan simulasi. Ada beberapa istilah lain untuk kelompok media 

pembelajaran ini, misalnya simulasi dan permainan peran, atau permainan 

simulasi. Meskipun berbeda-beda, semuanya dapat dikelompkkan ke dalam satu 

istilah yaitu permainan (Sadiman, 2000:45). Ciri atau karakteristik dari media ini 

adalah: melibatkan pebelajar secara aktif dalam proses belajar, peran pengajar 

tidak begitu kelihatan tetapi yang menonjol adalah aktivitas interaksi antar 

pebelajar, dapat memberikan umpan balik langsung, memungkinkan penerapan 

konsep-konsep atau peran-peran ke dalam situasi nyata di masyarakat, memiliki 

sifat luwes karena dapat dipakai untuk berbagai tujuan pembelajaran dengan 

mengubah alat dan persoalannya sedikit saja, mampu meningkatkan kemampuan 

komunikatif pebelajar, mampu mengatasi keterbatasan pebelajar yang sulit belajar 

dengan metode tradisional, dan dalam penyajiannya mudah dibuat serta 

diperbanyak. 
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2.5.6 Media Foto 

2.5.6.1 Pengertian Media Foto  

Gambar foto merupakan salah satu media Pembelajaran  yang amat dikenal di  

dalam setiap Pembelajaran. Hal itu disebabkan kesederhanaannya, tanpa  

memerlukan perlengkapan, dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamati, 

(Sudjana, 2005: 17)  

 

Media foto adalah wahana pengantar pesan yang menggunakan foto  sebagai  alat 

bantu. Foto merupakan media reproduksi bentuk asli dalam dua  dimensi. Foto ini 

merupakan alat visual yang efektif karena dapat difisualisasikan  yang akan 

dijelaskan dengan lebih kongrit dan realistis. Informasi yang  disampaikan dapat 

dimengerti dengan mudah karena hasil yang diragakan lebih  mendekati 

kenyataan melalui foto yang diperlihatkan kepada anak- anak, dan hasil  yang 

diterima oleh anak-anak akan sama. Foto ini dapat mengatasi ruang dan  waktu. 

Sesuatu yang terjadi di tempat lain dapat dilihat oleh orang lain yang jauh  dari 

tempat kejadian setelah peristiwa tersebut  telah terjadi atau telah berlalu, 

(Asnawir, 2002:47). 

 

Beberapa alasan penggunaan foto sebagai media Pembelajaran  sebagai  berikut:  

a) Bersifat kongrit, para siswa akan dapat melihat dengan jelas  sesuatu yang 

sedang dibicarakan atau didiskusikan;  

b) Dapat mengatasi ruang dan waktu, melalui gambar dapat diperlihatkan kepada 

siswa foto-foto benda yang jauh atau yang terjadi beberapa waktu lalu;  

c) Dapat mengatasi kekurangan daya mampu panca indramanusia.  
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d) Misalnya benda- benda kecil yang tak dapat  dilihat dengan mata  dan 

diperbesar sehingga dapat d ilihat dengan jelas;  

e) Dapat digunakan untuk  menjelaskan sesuatu masalah ;  

f) Mudah didapat dan murah biayanya, karena dia mengandung nilai ekonomis 

dan meringankan beban sekolah yang budgetnta terbatas;  

g) Mudah digunakan baik untuk perorangan maupun untuk kelompok.  

 

 

2.5.6.2 Kelebihan Media Foto  

Media foto mempunyai beberapa kelebihan antara lain :  

a) lebih kongrit dan lebih realistis dalam memunculkan pokok  masalah, jika 

disbanding dengan bahasa vernal.  

b) Dapat mengatasi ruang dan waktu.  

c) Dapat mengatasi keterbatasan mata.  

d) Dapat memperjelas masalah dalam bidang apa saja, dan dapat  digunakan 

untuk semua orang tanpa memandang umur.   (Sudjana.2005 : 25) 

  

2.5.6.3 Kelemahan Media Foto  

Disamping media foto dapat memberikan  keuntungan untuk digunakan dalam 

pengajaran, namun juga banyak kelemahannya, antara lain :  

a) kelebihan dan penjelasan guru dapat menyebabkan timbulnya penafsiran yang 

berbeda sesuai dengan pengetahuan masing- masing anak terhadapa hal yang 

dijelaskan.  

b) Penghayatan meteri kurang sempurna, karena media gambar hanya 

menampilkan persepsi indra mata ynag tidak cukup kuat untuk menggerakkan 
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seluruh kepribadian manusia, sehingga materi yang yang dibahs kurang 

sempurna.  

c) Tidak mreatanya penggunaan foto tersebut bagi anak- anak dan kurang efektif 

dalam penglihatan. Bisaanya anak- anak yang paling depan yang lebih 

sempurna mengamati foto tersebut, sedangkan anak-anak yang dibelakang 

semakin kabur.  

 

2.5.6.4 Jenis- Jenis Media Foto  

Ada beberapa jenis media foto, Antara lain :  

a) Foto Dokomentasi, yaitu gambar yang mempunyai nilai sejarah bagi individu 

maupun masyarakat.  

b) Foto Aktual, yaitu gambar yang menjelaskan sesuatu kejadian yang meliputi 

aspek kehidupan, misalnya, gempa, topan, dan  sebagainya.  

c) Foto Pemandangan, yaitu gambar yang melukiskan pemandangan  sesuatu 

daerah atau lokasi.  

d) Foto Iklan atau Reklame, yaitu gambar yang digunakan untuk  mempengaruhi 

orang atau masyarakat konsumen.  

e) Foto Simbolis, yaitu gambar yang menggunakan bentuk simbol atau tanda 

yang mengungkapkan massage (pesan) tertentu dan dapat mengungkapkan 

kehidupan manusia yang mendalam serta gagasan- gagasan atau ide anak 

didik, (Asnawir, 2002:51). 

 

2.5.6.5 Kriteria Pemilihan Foto  

Dalam memilih gambar foto ada lima kriteria untuk tujuan Pembelajaran,  antara 

lain:  
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a. Gambar foto harus memadai.  

Gambar foto harus memadai artinya pantas untuk tujuan Pembelajaran  yaitu 

harus menampilkan gagasan bagian informasi atau satu konsep jelas yang 

mendukung tujuan serta kebutuhan Pembelajaran .   

b. Kualitas artistik.  

Apakah makna kualitas artistik dilihat menurut ukuran seorang seniman, yaitu 

harus bernilai proporsional.  

2.5.6.6 Prinsip-Prinsip Pemakaian Gambar Foto  

Beberpa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mempergunakan  gambar- gambar 

Foto sebagai media visual pada setiap kegiatan Pembelajaran ,  antara lain:  

1) Pergunakanlah gambar- gambar untuk tujuan- tujuan pelajaran yang spesifik, 

yaitu dengan cara memilih gambar tertentu yang akan mendukung  penjelasan 

inti pelajaran atau pokok-pokok pelajaran.  

2) Padukan gambar-gambar foto pada pelajaran, sebab keefektifan pemakaian 

gambar-gambar foto didalam proses belajar mengajar diperlukan keterpaduan.  

3) Pergunakanlah gambar- gambar foto tersebut sedikit saja, dari pada 

menggunakan banyak gambar namuntidak efektif. Hematlah penggunaan 

gambar yang mengandung makna. Jumlah gambar yang sedikit namun 

selektif, lebih baik dari pada dua kali mempertunjukkan gambar-gambar foto 

yang sreabutan tanpa pilih- pilih.  

4) Kurangilah kata-kata dalam gambar- gambar foto, oleh karena gambar-gambar 

itu justru sangat penting dalam mengembangkan kata- kata atau cerita, atau 

dalam menyajikan gagasan baru.  
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5) Mendorong pernyataan yang kreatif, melalui gambar- gambar foto para siswa 

akan didorong untuk mengembangkan keterampilan berbahasa lisan dan 

tulisan, seni grafis dan bentuk- bentuk kegiatan lainnya.  

6) Mengevaluasi kemajuan kelas, bisa juga dengan memanfaatkan gambar- 

gambar baik secara umum maupun secara khusus,(Sudjana,2005:69).   

 

2.6 Penelitian Yang Relevan 

 

Penelitian yang Relevan Penelitian yang dilakukan oleh “Sulistiawqatih, Pengaruh  

Materi Ajar Berbasis Media Foto Terhadap  Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran 

IPS Kelas III SDN Jambon II Purwodadi Tahun Pelajaran 2010/2011” Hasil 

analisis menunjukkan bahwa hasil belajar yang dilakukan di kelas kontrol dan 

kelas eksperimen, maka didapatkan hasil rata-rata nilai postest pada kelas kontrol 

sebesar 75,83 dan kelas eksperimen sebesar 96,15. Selisih rata-rata antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen sebesar 20,32.  

 

Sedangkan  hasil penelitian dengan  analisis data yang dilakukan dengan teknik 

uji t-tes diketahui bahwa nilai t adalah 7,033 dengan probabilitas signifikan 

sebesar 0,00. Berdasarkan hasil uji T-test dan nilai signifikansi 0,00<0,05, maka 

terdapat perbedaan yang signifikan pada pembelajaran dengan menggunakan 

materi ajar berbasis Media Foto  dari pada pembelajaran dengan konvensional.  

 

Berdasarkan selisih hasil rata-rata nilai postest pada kelas kontrol dan eksperimen, 

serta hasil analisis dengan teknik uji T-test, maka dapat disimpulkan bahwa materi 

ajar berbasis media poto berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS kelas III SDN Jambon II Purwodadi Tahun Pelajaran 2010/2011.   
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Berdasarkan analisis judul yang pernah digunakan  peneliti di atas maka 

penggunaan media  foto  dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan analisis 

tersebut maka peneliti melakukan penelitian menggunakan media foto  untuk 

melihat perbedaan hasil belajar IPS siswa. 

 

2.7  Kerangka Pikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah 

yang penting. 

Berdasarkan kajian pustaka dapat disusun kerangka pikir sebagi berikut; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah peneltian yang 

kebenarannya masih harus diuji. Adapun dalam penelitian ini hipotesis yang 

Motivasi Belajar 

 (X1) 

Lingkungan Belajar  

(X2) 

Prestasi Belajar Siswa 

(Y) 

Media Pembelajaran  

(X3) 
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 diajukan adalah sebagai berikut:  

1. Ada hubungan  yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan 

prestasi belajar ekonomi siswa.  

2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar dengan 

prestasi belajar ekonomi siswa.  

3. Ada hubungan  yang positif dan signifikan antara persepsi siswa tentang 

media pembelajaran dengan prestasi belajar ekonomi siswa.  

4. Ada hubungan  yang positif dan signifikan antara motivasi belajar, lingkungan 

belajar, dan persepsi siswa terhadap media pembelajaran secara bersama-sama 

dengan prestasi belajar ekonomi siswa.  


