
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS.

A. Tinjauan Pustaka

1. Persepsi Siswa

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses

seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya, (Kamus Besar

Bahasa Indonesia, 1999: 759)

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam
otak manusia. Beberapa prinsip dasar tentang persepsi:
a. Persepsi itu relative bukan absolute
b. Persepsi itu selektif
c. Persepsi itu mempunyai tatanan
d. Persepsi itu dipengaruhi harapan dan kesiapan (penerima rangsangan).
e. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang

ataupun kelompok lain sekalipun dalam situasi yang sama
(Slameto, 2003: 102)

Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan

lingkungannya. Hubungan ini dilakukan dengan melalui inderanya, yaitu indera

penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium.

Secara umum persepsi merupakan pengenalan, penilaian, tanggapan seseorang

terhadap suatu objek. Menurut Slameto (2000: 102) bahwa persepsi adalah proses

yang menyangkut masuknya pesan atau informasi yang masuk kedalam otak

manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan

lingkungannya. Hubungan ini dilakukan melalui inderanya. Hal ini dijelaskan



penginderaan yang merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh

tersebut membentuk proses berfikir. Disamping itu sifat suka atau tidak suka,

senang atau tidak senang terhadap objek akan menimbulkan gambaran dalam

pembentukan persepsi.

Persepsi-persepsi tersebut meliputi:

a) Penginderaan

b) Atensi atau perhatian

c) Interpretasi

Faktor-faktor  internal mempengaruhi atensi sebagai salah satu aspek persepsi,

tetapi juga mempengaruhi persepsi kita secara keseluruhan, terutama penafsiran

atas suatu rangsangan. Agama, ideology, tingkat ekonomi, pekerjaan, dan cita rasa

sebagai faktor-faktor internal mempengaruhi persepsi seseorang terhadap realitas.

Setiap orang memperhatikan, mengorganisasikan dan menafsirkan semua

pengalamannya secara selektif. Stimuli secara selektif artinya, stimuli diurutkan,

dan selanjutnya, disajikan sebuah gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan dapat

di indera. Tidak mudah memahami cara orang lain menggorganisasikan sekaligus

memikirkan cara kita sendiri. Setelah stimuli dipersepsi dan diorganisasikan

secara selektif, selanjutnya stimuli ditafsirkan secara selektif pula, artinya stimuli

diberi makna secara unik oleh orang yang menerimanya.

2. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan cerminan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan

dari proses belajar yang telah dilaksanakan yang pada puncaknya diakhiri dengan



suatu evaluasi. Menurut Dimyati dan Mudjiono(2006: 3), hasil belajar merupakan

hasil dari suatu interaksi tindak belajar, yang merupakan realisasi atau pemekaran

dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang.

Hasil belajar dapat dibedakan menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring.

Kedua dampak tersebut sangat berguna bagi guru dan juga siswa. Dampak

pengajaran adalah hasil yang dapat diukur, seperti tertuang dalam angka rapor,

angka dalam ijazah, atau kemampuan meloncat setelah latihan. Sedangkan

dampak pengiring adalah terapan pengetahuan dan kemampuan dibidang lain,

suatu transfer belajar (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 4).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil pembelajaran. Ada faktor yang

dapat diubah seperti cara mengajar, mutu rancangan, model evaluasi, dan lain-

lain), adapula faktor yang harus diterima apa adanya seperti latar belakang siswa,

gaji, lingkungan sekolah, dan lain-lain (Suhardjono dalam Arikunto, 2006: 55).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah suatu pencapaian yang diperoleh oleh siswa dalam proses pembelajaran

yang dituangkan dengan angka maupun dalam pengaplikasian pada kehidupan

sehari-hari atas ilmu yang didapat. Hasil belajar  yang tinggi atau rendah

menunjukkan keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran dalam

proses pembelajaran.

Suparno dalam Sardiman (2004: 38) mengatakan bahwa hasil belajar dipengaruhi

oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya. Hasil

belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, si subjek belajar,



tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang sedang

dipelajari.

Djaali (2008: 99) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan siswa dalam belajar antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri)
b. Kesehatan
c. Intelegensi
d. Minat dan motivasi
e. Cara belajar
f. Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri)
g. Keluarga dan Sekolah
h. Masyarakat dan Lingkungan

Sedangkan menurut Nasution (2008: 183) agar belajar berhasil baik, maka harus

dipenuhi kondisi intern dan kondisi ekstern. Kondisi intern terdiri atas penguasaan

konsep-konsep dan aturan-aturan yang merupakan prasyarat untuk memahami

bahan pelajaran yang baru atau memecahkan suatu masalah. Kondisi ekstern

mengenai hal-hal dalam situasi belajar yang dapat dikontrol oleh pengajar.

Kondisi ekstern ini terutama terdiri atas komunikasi verbal.

Menurut Bloom dan kawan-kawan dalam Dimyati dan Mudjiono (2006: 26) ada
tiga taksonomi yang dipakai untuk mempelajari jenis perilaku dan kemampuan
internal akibat belajar.
a) Ranah Kognitif

Ranah kognitif (Bloom, dkk) terdiri dari enam jenis perilaku diantaranya:
pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi.

b) Ranah Afektif
Ranah afektif (Krathwohl dan Blomm, dkk) terdiri dari lima perilaku yaitu
penerimaan, partisipasi, penilaian dan penentuan sikap, organisasi, dan
pembentukan pola hidup.

c) Ranah Psikomotor
d) Ranah psikomotor (Simpson) terdiri dari tujuh jenis perilaku  yaitu persepsi,

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks,
penyesuaian gerakan, dan kreativitas

Untuk mengukur  keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas beberapa
tingkatan taraf sebagai berikut:

a) Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh
siswa.



b) Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat dikuasai
76%-99%.

c) Baik/minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60%-75%.
d) Kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60%.

(Djamarah, 2006: 107).

Sehubungan dengan hal di atas, adapun hasil pengajaran dikatakan betul-betul
baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Hasil itu tahan lama dan dapat
digunakan dalam kehidupan oleh siswa. Hasil itu merupakan pengetahuan asli
atau otentik. Pengetahuan hasil proses belajar mengajar itu bagi siswa seolah-olah
telah merupakan bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga akan dapat
mempengaruhi pandangan dan caranya mendekati suatu permasalahan. Sebab
pengetahuan itu dihayati dan penuh makna bagi dirinya (Sardiman, 2008: 49).

Menurut Feryanto (2010: 172) ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari
gejala-gejala dan perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup
dengan sumber daya yang terbatas. Jadi, hasil belajar ekonomi adalah suatu
pencapaian dan pemahaman akan fenomena gejala dan perilaku manusia dalam
memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas yang diperoleh oleh
siswa dalam proses pembelajaran yang dituangkan dengan angka maupun dalam
pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari atas ilmu yang didapat.

Suatu pengajaran disebut berhasil baik jika pelajaran itu membangkitkan proses

belajar efektif. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar

dan tindak mengajar. Dari sisi guru tindak mengajar diakhiri dengan proses

evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya puncak

proses belajar (Dimyati dan Mudjiono, 2004:11).

Menurut Hamalik (2003 :155) hasil belajar adalah tampak sebagai terjadinya

perubahan tingkah laku pada diri siswa yang diamati dan diukur dalam bentuk

perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut diartikan

sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan

dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu. Hasil belajar bersifat

kompleks dan dapat berubah-ubah, jadi tidak sederhana dan statis.



Menurut Sudjana (2002:16) dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang paling

diharapkan dalam poses pengajaran adalah hasil atau prestasi bukan proses.

Namun demikian, prestasi belajar atau hasil belajar tidak dapat dipisahkan dari

proses itu sendiri karena belajar merupakan proses, sedangkan prestasi atau hasil

belajar merupakan hasil dari proses itu sendiri.

Pada umumnya penilaian hasil pengajaran, baik dalam bentuk formatif maupun
sumatif, telah dilaksanakan oleh guru. Melalui pertanyaan secara lisan atau akhir
pengajaran guru menilai keberhasilan pengajaran (tes formatif). Demikian juga tes
sumatif yang dilakukan pada akhir program, seperti pada akhir kuartal atau akhir
semester. Penilaian diberikan terhadap peserta didik untuk menentukan kemajuan
belajarnya. Tes tertulis, baik jenis essay maupun tes objektif, dilakukan oleh guru
dalam penilaian sumatif tersebut. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat
kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang
telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang

diperoleh siswa dari aktivitas belajar yang mengakibatkan perubahan tingkah laku

dan biasanya dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf dan hasil belajar dengan

dikategorikan tinggi, sedang, dan rendah .

Menurut Sudjana (dalam Rusyan dan Daryani, 2003 : 26) hasil belajar yang
dicapai dipengaruhi dua faktor utama, yakni : faktor dalam diri sendiri dan faktor
yang datang dari luar diri atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari dalam
diri terutama kemampuan yang dimiliki. Faktor kemampuan besar sekali
pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar yang dicapai. Menurut Sudjana (dalam
Clark, 2004 :12) hasil belajar disekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan yang
dimiliki dan 30% dipengaruhi oleh faktor dari luar diri yaitu faktor lingkungan.
Selain faktor di atas ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar.

Menurut Slameto, (2003:54) banyak jenis faktor-faktor lain yang mempengaruhi

hasil belajar tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor

intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu

yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar

individu.



a. Faktor Intern

Di dalam faktor intern ini akan di bahas tiga faktor yaitu :

1. Faktor jasmaniah

a) Faktor kesehatan

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-
bagiannya/bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap
hasil belajar. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang
terganggu, agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan
kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan
ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar istirahat, tidur, makan, olahraga,
rekreasi dan ibadah.

b) Cacat tubuh

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang
sempurna mengenai tubuh/badan. Cacat itu dapat berupa buta, tuli, patah kaki,
patah tangan, lumpuh dan lain sebagainya. Keadaan cacat tubuh juga
mempengaruhi belajar dan hasil belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga
terganggu.

2). Faktor psikologis

a) Inteligensi

Inteligensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk
menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan
efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif,
mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Inteligensi besar
pengaruhnya terhadap kemajuan belajar dan hasil belajar.

b) Perhatian

adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu pun semata-mata tertuju
kepada suatu obyek (benda/hal) atau sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin
hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan
yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka
timbullah kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka belajar.

c) Minat
Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang
beberapa kegiatan. Minat besar pegaruhnya terhadap belajar, jika terdapat
siswa yang kurang berminat terhadap belajar dapatlah diusahakan dengan cara
menjelaskan hal-hal yang menarik sehingga hasil belajar yang dicapai akan
baik pula.

d) Bakat

Bakat adalah kemampua untuk belajar. Kemampuan itu baru akan terealisasi
menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Jika pelajaran



yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya maka hasil belajarnya akan lebih
baik karena ia senang belajar.

e) Motif

Motif yang kuat sangatlah perlu di dalam belajar, di dalam membentuk motif
yang kuat itu dapat dilaksanakan dengan adanya latihan-latihan/kebiasaan-
kebiasaan. Latihan atau kebiasaan ini sangat perlu di dalam belajar sehingga
akan memperoleh hasil belajar yang bagus.

f) Kematangan

Kematangan adalah suatu tungkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang,
belajar akan lebih berhasil jika anak sudah siap (matang).

g) Kesiapan

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi response atau bereaksi. Kesiapan ini
perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya
sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik.

3). Faktor kelelahan

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat dibedakan
menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan
jasmani terjadi karena adanya tejadi kekacauan substansi sisa pembakaran di
dalam tubuh, sehingga darah tidak/kurang lancar pada bagian-bagian tertentu.
Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan,
sehingga minat dan dorongan untuk belajar itu hilang.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar adalah :

1) Faktor keluarga

a) Cara orang tua mendidik

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Orangtua yang
kurang/tidak memperhatikan pendidikan anaknya dapat menyebabkan anak
tidak/kurang berhasil dalam belajarnya.

b) Relasi antar anggota keluarga

Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi oragtua dengan
anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota
keluarganya yang lain pun mempengaruhi belajar dan hasil belajar anak.
Sebenarnya relasi antar anggota keluarga ini erat hubungannya dengan cara
orang tua mendidik anaknya. Demi kelancaran belajar dan keberhasilan anak,
perlu diusahakan relasi yang baik dalam keluarga.

c) Suasana rumah



Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang sering
terjadi di dalam keluarga dimana anak berada dan belajar. Agar anak dapat
belajar dengan baik perlulah diciptakan suasana rumah yang tenang dan
tenteram, sehingga anak dapat belajar dengan baik dan memperoleh hasil
belajar yang maksimal. Suasana rumah yang tegang, ribut dan sering terjadi
cekcok, pertengkaran antaranggota keluarga menyebabkan anak menjadi bosan
di rumah, sukar keluar rumah, akibatnya belajar anak kacau. Sebaliknya jika
suasana rumah tenang dan tenteram anak akan betah tinggal dirumah, sehingga
anak dapat belajar dengan baik.

d) Keadaan ekonomi keluarga

Keadaan ekonomi keluaga erat hubungannya dengan belajar anak. Jika anak
hidup dalam keluarga ekonomi lemah, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi
akibatnya kesehatan anak terganggu, sehingga belajar anak pun terganggu.
Sedangkan keluarga yang kaya raya kecenderungan orangtuanya akan
memanjakan anaknya, sehingga anak akan bersenang-senang dan berfoya-foya
akhirnya anak kurang dapat memusatkan perhatiannya pada belajar dan hasil
belajarnya akan rendah.

e) Pengertian orang tua

Anak yang belajar perlu dorongan dan pengertian orangtua, jika anak sedang
belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas rumah.

f) Latar belakang kebudayaan

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap
anak dalam belajar. Perlu kepada anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang
baik, agar mendorong semangat anak untuk belajar sehingga akan memperoleh
hasil belajar yang baik.

2) Faktor sekolah

b) Metode mengajar

Metode mengajar adalah suatu cara yang harus dilalui di dalam mengajar.
Metode mengajar itu mempengaruhi belajar dan berakibat kepada hasilbelajar.
Jika metode yang digunakan hanya satu maka anak akan bosan, pasif untuk
belajar.

c) Kurikulum

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa.
Kurikulum ditujukan untuk menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima,
menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Oleh karena itu
kurikulum yang kurang baik akan membawa masalah bagi anak didik dan akan
berpengaruh kepada hasil belajarnya.

d) Relasi guru dengan siswa



Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Proses tersebut juga
dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. Guru yang kurang
berinteraksi dengan siswa secara akrab, menyebabkan proses belajar mengajar
itu kurang lancar dan akan berpengaruh kepada hasil belajar.

e) Relasi siswa dengan siswa

Menciptakan relasi yang baik antarsiswa adalah perlu, agar dapat memberikan
pengaruh yang positif terhadap belajar siswa, sehingga hasil belajar yang
diperoleh oleh siswa juga bagus.

f) Disiplin sekolah

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah
dan juga dalam belajar. Agar siswa belajar lebih maju, siswa harus disiplin di
dalam belajar baik disekolah, dirumah maupun diperpustakaan.

g) Alat pelajaran

Alat pelajaran erat hubungannya denga cara belajar siswa, alat pelajaran yang
baik dan lengkap itu perlu agar guru dapat mengajar dengan baik sehigga siswa
dapat belajar dengan baik.

h) Waktu sekolah

Waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar mengajar di sekolah,
waktu itu dapat pagi hari, siang, sore/malam hari. Memilih waktu sekolah yang
tepat akan memberi pengaruh yang positif terhadap belajar dan hasil belajar.

i) Metode belajar

Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah. Dengan cara belajar yang
tepat akan efektif pula hasil belajar siswa itu.

3) Faktor masyarakat

a) Kegiatan siswa dalam masyarakat

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan dalam perkembangan
pribadinya. Perlu pula kiranya membatasi kegiatan siswa dalam masyarakat
supaya jangan terpengaruh yang negatif dan sampai mengganggu belajarnya.

b) Mass media

Mass media yang baik memberikan pengaruh yang baik terhadap siswa dan
juga terhadap belajarnya. Sebaliknya mass media yang jelek juga berpengaruh
jelek terhadap siswa.

c) Teman bergaul

Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka perlulah diusahakan agar memiliki
teman bergaul yang baik-baik dan pembinaan pergaulan yang baik serta
pengawasan dari orangtua dan pendidik harus cukup bijaksana.

d) Bentuk kehidupan masyarakat



Perlu untuk mengusahakan lingkungan yang baik agar dapat memberi
pengaruh yang positif terhadap siswa sehingga dapat belajar dengan sebaik-
baiknya.
Faktor-faktor di atas dalam banyak hal sering saling berkaitan dan
mempengaruhi satu sama lain. Dari faktor-faktor tersebut muncul siswa yang
berprestasi tinggi, sedang dan rendah/gagal sama sekali. Dalam hal ini guru
yang kompeten dan profesional diharapkan mampu mengatasi kemungkinan
munculnya kelompok siswa yang mengalami gejala kegagalan dengan
berusaha mengetahui dan mengatasi faktor-faktor yang menghambat proses
belajar.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dapat dipengaruhi

oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam (intern) dan dari luar (ekstren). Faktor dari

dalam seperti faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari luar seperti faktor

lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

3. Media Visual

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen proses pembelajaran yang

fungsinya untuk memperjelas materi yang disampaikan oleh guru dan menambah

efektivitas daya serap siswa dalam menerima pelajaran. Menurut S. Nasution

(S. Nasution, 2004: 100).

(Syaiful Anwar, 2005 : 114).

Berdasarkan kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa media

pembelajaran adalah merupakan alat Bantu yang digunakan dalam proses belajar

mengajar sehingga proses belajar mengajar yang dilaksanakan dapat berjalan

efektif, dalam arti siswa yang mengikuti pelajaran dapat mencapai taraf

pemahaman dan menguasaan terhadap materi pelajaran dengan lebih baik serta



hasil belajarnya mencapai taraf yang maksimal.

Di antara komponen pembelajaran yang sering berbenturan dengan persoalan-

persoalan pendidikan ialah guru dalam kaitannya dengan tugas, mengola interaksi

dalam proses belajar mengajar termasuk segala sistem yang mengikat untuk

bagaimana proses belajar mengajar dapat membawa hasil maksimal sebagaimana

yang diinginkan.

Salah satu jalan yang ditempuh ialah dengan menggunakan berbagai media

pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, baik media audio (media melalui

pendengaran), maupun media visual (media yang dapat dilihat), dan lain-lain yang

dapat menunjang terlaksananya proses pembelajaran.

3.1 Macam-Macam Media Visual

1. Media yang tidak diproyeksikan

a. Media realia adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di
ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke obyek. Kelebihan dari
media realia ini adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa.
Misal untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi
makhluk hidup, ekosistem, dan organ tanaman.

b. Model adalah benda tiruan dalam wujud tiga dimensi yang merupakan
representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Penggunaan
model untuk mengatasi kendala tertentu sebagai pengganti realia. Misal untuk
mempelajari sistem gerak, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, sistem
ekskresi, dan syaraf pada hewan.

c. Media grafis tergolong media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-
simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian,
memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep
yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. Jenis-
jenis media grafis adalah:



- gambar / foto: paling umum digunakan
- sketsa: gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian pokok

tanpa detail. Dengan sketsa dapat menarik perhatian siswa, menghindarkan
verbalisme, dan memperjelas pesan.

- diagram / skema: gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol
untuk menggambarkan struktur dari obyek tertentu secara garis besar. Misal
untuk mempelajari organisasi kehidupan dari sel samapai organisme.

- bagan / chart : menyajikan ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah
dicerna siswa. Selain itu bagan mampu memberikan ringkasan butir-butir
penting dari penyajian. Dalam bagan sering dijumpai bentuk grafis lain,
seperti: gambar, diagram, kartun, atau lambang verbal.

- grafik: gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol verbal atau
bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif. Misal untuk
mempelajari pertumbuhan. (S. Nasution, 2004: 100)

Adapun jenis media pembelajaran yang tergolong media visual secara umum
menurut pendapat Amir Hamzah Sulaiman (2002 : 5) adalah sebagai berikut:

 Gambar (Gambar yang diproyeksikan dengan opaque projector)
 Lembaran balik danWayang beber.
 Grafik, Diagram dan bagan.
 Peta dan Poster.
 Gambar hasil cetak sering dan Foto.
 Gambar sederhana dengan garis dan lingkaran.
 Papan flannel dan Papan maknet (White Board).
 Papan peragaan dan Benda asli.
 Model (Barang contoh atau specimen)
 Alat tiruan sederhana atau mock-up.
 Diorama dan Pameran.
 Bak pasir.
 Slaid dan Filmstrip.
 Overhead projector dengan lembaran transparan.
 Demonstrasi dan Widiawisata

Diantara bermacam-amacam media pembelajaran tersebut pemakaiannya dapat

disesuaikan dengan kemampuan guru di dalam menerapkannya dan juga

penyediaan yang dapat dilakukan oleh guru yang bersangkutan, sehingga

bermacam-macam media pembelajaran tersebut merupakan alternatif yang dapat

dipilih salah satunya oleh guru yang hendak melakukan proses pembelajaran

dengan menggunakan media pembelajaran.

3.2 Fungsi Media Pembelajaran



Media pembelajaran memiliki fungsi yang sangat dominan dalam pencapaian

efektivitas pengajaran, dimana melalui penerapan media visual pembelajaran daya

pengamatan siswa terhadap materi yang disajikan akan bertambah, pemahaman

akan meningkat serta hasil yang dicapai dalam proses belajar mengajar itu akan

lebih permanen dalam ingat anak didik.

Menurut pendapat S. Nasution (2004 : 100) bahwa: Media pembelajaran sebagai
alat bantu mengajar sangat efektif, dalam garis besarnya memiliki faedah atau
nilai sebagai berikut:

i. Menambah kegiatan belajar murid.
ii. Menghemat waktu belajar (ekonomis).
iii. Menyebabkan hasil belajar lebih permanen dalam pelajarannya.
iv. Membantu anak-anak yang ketinggalan dalam pelajarannya.
v. Memberikan alasan yang wajar untuk belajar karena membangkitkan minat

perhatian (motivasi) dan aktivitas, pada murid.
vi. Memberikan pemahaman yang lebih tepat dan jelas.

Dengan demikian jelaslah bahwa pemakaian media pembelajaran memiliki

pengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan siswa jika diterapkan dengan

baik oleh guru yang mengajarkannya.

Adapun menurut Syaiful Anwar (2005 : 20) bahwa media pembelajaran memiliki
nilai praktis diantaranya:

a. Dengan menggunakan media pembelajaran dapat memberikan arti luas dan
mendalam terhadap pengertian dan pemahaman pelajaran yang diberikan.

b. Dengan media pembelajaran dapat menjangkau batas-batas ruang dan waktu
yang tersedia dalam proses belajar mengajar, sehingga memungkinkan
pengajaran sedemikian rupa dapat direduksi dan dilaksanakan.

c. Pengajaran menjadi menarik minat dan perhatian anak didik, sehingga proses
pengajaran menjadi dinamis, komunikatif, dan responsive.

d. Dapat memberikan pengalaman langsung serta menyeluruh mengenai obyek-
obyek tertentu dari pelajaran. Sehingga pengajaran lebih bermakna, karena
menyentuh sendi kehidupan nyata bagi anak didik.

e. Dapat membangklitkan motivasi dan merangsang anak untuk giat belajar.

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penggunaan media

visual pembelajaran tersebut sangat penting dalam kelancaran dan keefektivitan



proses pembelajaran.

3.3 Penggunaan Media pembelajaran Yang Efektif

Penggunaan media pembelajaran merupakan faktor yang mempengaruhi minat
belajar yang datangnya dari siswa /individu. Selain faktor dari pemakaian media
pembelajaran siswa dapat pula dipengaruhi oleh faktor dari luar yakni lingkungan
baik lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Dari beberapa faktor di
atas dapat di kaji bahwa minat termasuk didalamnya yang merupakan salah satu
aspek penting dalam usaha mencapai  keberhasilan pendidikan agama Islam. Dari
uraian di atas, maka dapat difahami bahwa proses belajar mengajar dan
pemakaian media pembelajaran terhadap pelajaran yang diajarkan guru
mempunyai peranan penting  karena tanpa adanya media pembelajaran tersebut
maka akan mempengaruhi hasil prestasi siswa. Disini guru di tuntut untuk
menerapkan media pembelajaran terhadap pelajaran yang diajarkan. Nana Sudjana
(2002 : 6)
hendaknya tidak menggunakan satu metode mengajar saja tetapi kombinasi dari

Penggunaan media visual pembelajaran harus direncanakan sehingga ada

keserasian antara materi pelajaran, metode yang diterapkan dan media

pembelajaran yang dipakai dalam proses belajar mengajar.

Slameto (2001 : 117)

timbul dimulai semenjak guru memutuskan akan menggunakan media dalam

proses belajar mengajarnya. Realisasinya adalah dengan memasukkan media

Pemakaian media pembelajaran akan mencapai tingkat efektivitas yang baik jika

diawali dengan perencanaan pengajaran yang matang sehingga sebelum dimulai

proses pembelajaran, seorang guru telah mempertimbangkan antara jenis materi

dan kesesuaian media pembelajaran, terlebih lagi diakomodasikan dengan

metode-metode yang melengkapi penerapan media visual pembelajaran tersebut.

Karena menurut Daryanto (2003 : 7) mengajar yang memerlukan



alat b

Dengan demikian untuk mencapai penggunaan media pembelajaran yang efektif

tentu mempertimbangkan situasi dan juga diintegrasikan dengan kegiatan dan

metode yang selaras sehingga penyediaan dan penggunaan media pembelajaran

tidak menjadi sia-sia.

Pemilihan jenis media pembelajaran tersebut juga cukup mempengaruhi
pencapaian efektivitasnya, misalnya media pembelajaran yang tidak bervariasi,
misalnya dari hari ke hari hanya digunakan satu jenis media pembelajaran saja
akan menimbulkan kurangnya daya tarik anak terhadap proses pengajaran. Oleh
karena itu penerapan media visual pembelajaran juga harus dilakukan secara
selang-seling antara jenis media pembelajaran yang satu dengan media
pembelajaran lainnya.

4. Metode Mengajar

Menurut Dequeliy dan Gazali dalam (Slameto,2003: 30) menyatakan mengajar

adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan

tepat dan penyerahan kebudayaan berupa pengalaman-pengalaman dan kecakapan

kepada anak didik kita, atau usaha mewariskan kebudayaan masyarakat pada

generasi berikut sebagai generasi penerus.

Metode merupakan bagian dari komponen pengajaran yang menduduki posisi

pnting, selain tujuan, guru, peserta didik, media, lingkungan, dan evaluasi. Dalam

kata lain proses pembelajaran dapat dikata sulit mencapai hasil manakala guru

tidak menggunakan metode yang tepat sesuai karakteristik bidang studi masing-

masing. Oleh karena itu, guru hendaknya menguasai, mengetahui dan memahami

berbagai metode pangajaran.



Menurut Thoifuri (2007:55) metode pengajaran adalah cara yang ditempuh guru

dalam menyampaikan bahan ajar kepada siswa secara tepat dan cepat berdasarkan

waktu yang telah ditentukan sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

Ahmad Tafsir (2007:56) mendefenisikan metode pengajaran adalah cara yang

tepat dan cepat dalam melakukan proses pembelajaran. Cara yang tepat dan cepat

inilah, maka urutan kerja dalam suatu metode harus diperhitungkan benar-benar

secra ilmiah. Oleh karena itu metode selalu merupakan hasil eksperimen.

Memahami pemaknaan metode tersebut terdapat unsur tepat, yakni sesuai dengan

karakteristik mata pelajaran, unsur cepat mnunjukkan bahwa metode terikat

dengan target hasil yang sudah ditentukan waktunya bahkan lebih cepat hasil yang

diperoleh maka lebih baik.

Berdasarkan uiraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pengajaran

meruapakan suatu cara cara yang ditempuh guru dalam menyampaikan bahan ajar

kepada siswa secara tepat dan cepat berdasarkan waktu yang telah ditentukan

sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

5. Metode Pengajaran Sinergis

Menurut Silberman (2006: 128) Metode pengajaran sinergis adalah suatu cara

dalam pembelajaran yang berbentuk kerja sama yang harmonis untuk menananm

benih pengetahuan. Metode pengajaran ini sangat penting untuk mencapai

persamaan persepsi dalam pemahaman yang rancu. Metode ini merupakan

perubahan langkah yang sesungguhnya, metode ini memungkinkan para siswa



yang memiliki pengalaman berbeda dalam mempelajarai materi yang sama untuk

saling menmbandingkan catatan.

Menurut Silberman (2006:128) mengungkapkan prosedur pengajaran sinergis
adalah:

a. Bagilah kelas menjadi dua kelompok. Pindahkan satu kelompok keruangan lain
untuk membaca topik yang akan diajarkan. Pastikan bacaannya tertatadengan
baik dan mudah dibaca

b. Pada waktu, berikanlah pelajaran berbasis ceramah atau lisan tentang materi
yang sama denga yang sedang dibaca oleh kelompok yang ada di ruang
sebelah.

c. Selanjutnya baliklah pengalaman belajarnya. Sediakan materi bacaan tentang
topik yang akan diajarkan untuk kelompok yang telah mendengarkan penyajian
mata pelajaran dan sediakan materi pelajaran untuk kelompok pembaca.

d. Pasangkan anggota dari tiap kelompok dan perintahkan mereka
mengikhtisarkan apa yang telah mereka pelajari.

Guru dapat juga memvariasikan metode pengajaran sinergis ini sesuai dengan
kebutuhan kelas, variasi yang dilakukan adalah:

1. Perintahkan setengah dari siswa untuk mendengarkan penyajian materi
pelajaran dengan mata tertutup sedangkan setengah siswa yang lain melihat
informasi visual semisal melalui OHP yang menyertai penyajian materi
pelajaran dengan telinga tertutup. Setelah penyajian materi pelajaran secara
lisan tersebut usai, perintahkan setiap kelompok untuk membandingkan
catatan tentang apa yang mereka lihat dan dengar.

2. Berikan contoh konkret tentang tentang konsep atau teori yang henda guru
ajarkan kepada setengah dari jumlah siswa. Jangan katakan kepada mereka
tentang konsep atau teori yang mereka gambarkan. Sajikan kepada setengah
kelas konsep atau teori itu tanpa disertai contoh. Pasangkan siswa dari kedua
kelompok dan perintahkan mereka untuk membahas pelajaran secara
bersama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pengajaran sinergis

adalah salah satu cara pengajaran untuk memungkinkan para siswa yang memiliki

pengalaman berbeda dalam mempelajarai materi yang sama untuk saling

menmbandingkan catatan.

6. Metode Pembelajaran GI (Group Investigation).

Dasar-dasar model Group Investigation dirancang oleh Herbert Thelen,



selanjutnya diperluas dan diperbaiki oleh Sharan dan teman-temannya dari

Universitas Tel Aviv. Metode GI ini melibatkan siswa sejak perencanaan, baik

dalam seleksi topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi.

Metode ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam

berkomunikasi maupun dalam ketrampilan proses kelompok (group process

skills). Dalam menggunakan metode GI umumnya kelas dibagi menjadi beberapa

kelompok dengan anggota 5 sampai 6 orang siswa dengan karakteristik yang

heterogen. Pembagian kelompok dapat juga didasarkan atas kesenangan berteman

atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu. Para siswa memilih topik yang

ingin dipelajari, mengikuti investigasi mendalam terhadap berbagai sub topik

yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan menyajikan suatu laporan di depan

kelas secara keseluruhan (Arends, 1997: 120-121).

Investigasi kelompok adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif, guru dan

siswa bekerja sama membangun pembelajaran. Proses dalam perencanaan

bersama didasarkan pada pengalaman masing-masing siswa, kapasitas, dan

kebutuhan. Siswa aktif berpartisipasi dalam semua aspek, membuat keputusan

untuk menetapkan arah tujuan yang mereka kerjakan. Dalam hal ini kelompok

merupakan wahana sosial yang tepat untuk proses ini. Perencanaan kelompok

merupakan salah satu metode untuk menjamin keterlibatan siswa secara

maksimal.

Metode investigasi kelompok (GI) adalah perpaduan sosial dan kemahiran

berkomunikasi dengan intelektual pembelajaran dalam menganalisis dan

mensintesis. Investigasi kelompok tidak dapat diimplementasikan dalam

lingkungan pendidikan yang tidak ada dukungan dialog dari setiap anggota atau



mengabaikan dimensi afektif-sosial dalam pembelajaran kelas (Suhaida Abdul

Kadir, 2002: 67).

Dalam model ini terdapat 3 konsep utama, yaitu:
a. Penelitian (inquiry) yaitu proses perangsangan siswa dengan menghidupkan

suatu masalah. Dalam proses ini siswa merasa dirinya perlu memberikan reaksi
terhadap masalah yang dianggap perlu untuk diselesaikan. Masalah ini didapat
dari siswa sendiri atau diberikan oleh guru.

b. Pengetahuan yaitu pengalaman yang tidak dibawa sejak lahir namun diperoleh
siswa melalui pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Dinamika kelompok, menunjukkan suasana yang menggambarkan sekelompok
individu yang saling berinteraksi mengenai sesuatu yang sengaja dilihat atau
dikaji bersama dengan berbagai ide dan pendapat serta saling tukar-menukar
pengalaman dan saling berargumentasi.

Spencer Kagan (1985: 72) mengemukakan bahwa metode GI memiliki enam
tahapan kegiatan seperti berikut:

a) Mengidentifikasikan topik dan pembentukan kelompok
Tingkatan ini menekankan pada permasalahan, siswa meneliti, mengajukan
topik dan saran. Peranan ini dimulai dengan setiap siswa diberikan modul
yang berisikan kisi-kisi; dari langkah ini diharapkan siswa mampu menebak
topik apa yang akan disampaikan kemudian siswa yang memiliki topik yang
sama dikelompokkan menjadi satu kelompok dalam penyelidikan nanti.
Dalam hal ini peran dari guru adalah membatasi jumlah kelompok serta
membantu mengumpulkan informasi dan memudahkan pengaturan.

b) Merencanakan tugas belajar
Pada tahap ini anggota kelompok menentukan subtopik yang akan
diinvestigasi dengan cara mengisi lembar kerja yang telah tersedia serta
mengumpulkan sumber untuk memecahkan masalah yang tengah
diinvestigasi. Setiap siswa menyumbangkan kontribusinya terhadap
investigasi kelompok kecil. Kemudian setiap kelompok memberikan
kontribusi kepada penelitian untuk seluruh kelas.

c) Menjalankan investigasi
Siswa secara individual atau berpasangan mengumpulkan informasi,
menganalisa dan mengevaluasi serta menarik kesimpulan. Setiap anggota
kelompok memberikan kontribusi satu dari bagian penting yang lain untuk
mendiskusikan pekerjaannya bengan mengadakan saling tukar menukar
informasi dan mengumpulkan ide-ide tersebut untuk menjadi suatu
kesimpulan.

d) Menyiapkan Laporan Akhir
Pada tahap ini merupakan tingkat pengorganisasian dengan mengintegrasikan
semua bagian menjadi keseluruhan dan merencanakan sebuah presentasi di
depan kelas. Setiap kelompok telah menunjuk salah satu anggota untuk
mempresentasikan tentang laporan hasil penyelidikannya yang kemudian
setiap anggotanya mendengarkan. Peran guru di sini sebagai penasehat,
membantu memastikan setiap anggota kelompok ikut andil di dalamnya.

e) Mempresentasikan hasil akhir



Setiap kelompok telah siap memberikan hasil akhir di depan kelas dengan
berbagai macam bentuk presentasi. Diharapkan dari penyajian presentasi
yang beraneka macam tersebut, kelompok lain dapat aktif mengevaluasi
kejelasan dari laporan setiap kelompok dengan melakukan tanya jawab.

f) Mengevaluasi
Pada tahap ini siswa memberikan tanggapan dari masing-masing topik dari
pengalaman afektif mereka. Sedangkan guru dan siswa yang lain
berkolaborasi mengevaluasi proses belajar sehingga semua siswa diharapkan
menguasai semua subtopik yang disajikan.

Menurut Bruce Joyce, Marsha Weil dan Emily Calhoun (2000: 51) dalam model
Group Investigation ini guru hanya berperan sebagai konselor, konsultan dan
pemberi kritik yang bersahabat. Di dalam metode ini seyogyanya guru
membimbing  dan mencerminkan kelompok melalui tiga tahap:
1)  Tahap pemecahan masalah
2)  Tahap pengelolaan kelas
3)  Tahap pemaknaan secara perorangan

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan pokok masalah ini dan

sudah pernah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

No Nama Judul Skripsi Hasil
1 Sanora Putri

Utami (2010
Hubungan antara
Metode Mengajar
Guru, Media
Pembelajaran, dan
Minat Belajar dengan
Hasil Belajar
Ekonomi Siswa Kelas
XI IPS SMA Negeri 5
Bandar Lampung
Tahun Pelajaran
2009/2010

Ada hubungan antara
metode mengajar guru,
media pembelajaran, dan
minat belajar dengan hasil
belajar ekonomi siswa
kelas XI IPS SMA Negeri
5 Bandar Lampung tahun
pelajaran 2009/2010 yang
ditunjukkan dengan
perhitungan koefisien
korelasi rhitung > rtabel yaitu
0, 648 > 0, 204 dengan
koefisien determinasi r2 =
0, 419 atau 41,9%.



2 Nita Lestari
(2010)

Pengaruh Aktivitas
Belajar, Minat
Belajar, dan Media
Pembelajaran
terhadap Hasil Belajar
IPS terpadu Siswa
Kelas VIII Mts
Hasanuddin Teluk
Betung Tahun
Pelajaran 2008/2009

Ada pengaruh aktivitas
belajar, minat belajar, dan
media pembelajaran
terhadap hasil belajar IPS
terpadu siswa kelas VIII
Mts Hasanuddin Teluk
Betung tahun pelajaran
2008/2009 yang
ditunjukkan dengan
Fhitung>Ftabel = 13, 724 > 2,
852 dengan keeratan
hubungan koefisien
korelasi  (r) 0, 520 dan
koefisien determinasi (r2)
0, 721 atau 72,1 %.

3 Lovica
Wulandari

Pengaruh Persepsi
Siswa Tentang
Keterampilan Dasar
Mengajar Guru,
Metode Mengajar dan
Penggunaan Media
Terhadap Prestasi
belajar Ekonomi/
Akuntansi Siswa
Kelas XI IPS
Semester Ganjil TP
2005/2006

Terdapat keeratan
hubungan antara persepsi
tentang penggunaan media
belajar dengan prestasi
belajar, yaitu t hitung > t
tabel = 0,501 > 0,195.

C. Kerangka Pikir

Media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) menuju

penerima (siswa). Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa

dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran (I

Wayan Santyasa : 2006:4).

Kegiatan interaksi antara siswa dengan lingkungan, fungsi media dapat diketahui

berdasarkan adanya kelebihan media dan hambatan yang mungkin timbul dalam

proses pembelajaran.

Tiga kelebihan kemampuan media (Gerlach & Ely dalam Ibrahim, 2001) adalah
sebagai berikut. Pertama, kemapuan fiksatif, artinya dapat menangkap,
menyimpan, dan menampilkan kembali suatu obyek atau kejadian. Dengan



kemampuan ini, obyek atau kejadian dapat digambar, dipotret, direkam,
difilmkan, kemudian dapat disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan
dan diamati kembali seperti kejadian aslinya. Kedua, kemampuan manipulatif,
artinya media dapat menampilkan kembali obyek atau kejadian dengan berbagai
macam perubahan (manipulasi) sesuai keperluan, misalnya diubah ukurannya,
kecepatannya, warnanya, serta dapat pula diulang-ulang penyajiannya. Ketiga,
kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audien yang besar
jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV atau
Radio. Perlu diketahui bahwa tidak ada satu metode pun yang dianggap paling
baik diantara metode-metode yang lain. Tiap metode mempunyai karakteristik
tertentu dengan segala kelebihan dan kelemahan masing masing. Suatu metode
mungkin baik untuk suatu tujuan tertentu, pokok bahasan maupun situasi dan
kondisi tertentu, tetapi mungkin tidak tepat untuk situasi yang lain. Demikian pula
suatu metode yang dianggap baik untuk suatu pokok bahasan yang disampaikan
oleh guru tertentu, kadang-kadang belum tentu berhasil dibawakan oleh guru lain.
(Mohammad Ali, 2004 : 44).

Adakalanya seorang guru perlu menggunakan beberapa metode dalam

menyampaikan suatu pokok babasan tertentu. Dengan variasi beberapa metode,

penyajian pengajaran menjadi lebih hidup. Misalnya pada awal pengajaran, guru

memberikan suatu uraian dengan metode ceramah, kemudian menggunakan

contoh-contoh melalui peragaan dan diakhiri dengan diskusi atau tanya-jawab. Di

sini bukan hanya guru yang aktif berbicara, melainkan siswa pun terdorong untuk

berpartisipasi. (Mohammad Ali, 2004 : 47)

Siswa adalah sebagai subjek dan objek dari kegiatan pembelajaran. Karena itu,

inti proses pengajaran tidak lebih adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai

suatu tujuan pengajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar banyak cara atau

metode yang diberikan guru untuk dapat menciptakan perubahan tingkah perilaku

pada siswa. Cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar salah

satunya adalah memilih metode mengajar yang tepat untuk membantu siswa

dalam belajar, metode mengajar yang dipilih dalam hal ini adalah metode

pengajaran sinergis dan metode pengajaran terarah.

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pikir dari penelitian ini dapat

digambarkan dalam paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 : Paradigma teoritis hubungan variabel independen X1, X2 dan Y

Sumber : Sugiyono (2009 : 69).

D. Hipotesis

1. Ada hubungan antara persepsi siswa tentang penggunaan media visual

pembelajaran oleh guru dengan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS Kelas

VIII MTs Muhammadiyah 1 Natar Tahun Pelajaran 2010/2011.

2. Ada hubungan antara persepsi siswa tentang penggunaan metode

pembelajaran group investigation dengan hasil belajar siswa mata pelajaran

IPS Kelas VIII MTs Muhammadiyah 1 Natar Tahun Pelajaran 2010/2011.

3. Ada hubungan antara persepsi siswa tentang penggunaan media visual dan

metode pembelajaran group investigation oleh guru dengan hasil belajar

siswa mata pelajaran IPS Kelas VIII MTs Muhammadiyah 1 Natar Tahun

Pelajaran 2010/2011.
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