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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Media Audio-Visual  

Kata “media” berasal dari bahasa Latin medius yang seacara harfiah berarti 

„tengah‟,‟perantara‟ atau „pengantar‟. Dalam bahasa arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan(Arsyad, 

2000: 3).  Gerlach dan Ely (dalam Arsyad, 2000: 3) menyatakan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian 

yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap. 

Ely dan Gerlach (dalam Rohani, 1997: 2) menyatakan bahwa terdapat dua 

pengertian mengenai media, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti 

sempit, diterangkan bahwa media itu berwujud: grafik,foto, alat mekanik dan 

elektronik yang digunakan untuk menangkap, memproses serta 

menyampaikan informasi. Sedangkan dalam arti luas dijelaskan bahwa media 

merupakan kegiatan yang dapat menciptakan suatu kondisi, sehingga 

memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang baru. Jadi, media adalah segala sesuatu yang dapat diindra 

yang berfungsi sebagai perantara/sarana/alat untuk proses komunikasi (proses 



10 
 

belajar mengajar) (Rohani,1997:3). Dalam pembelajaran media sangat 

dibutukan sebagai alat bantu belajar-mengajar. 

Media adalah bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari proses 

pembelajaran, terutama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hamidjojo 

(dalam Arsyad, 2000:4) menyatakan bahwa memberi batasan media sebagai 

semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan 

atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, gagasan atau 

pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju.  

Media pembelajaran, menurut Asyhar (2011: 8) merupakan segala sesuatu 

yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara 

terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimanya dapat melakukan proses  belajar secara efektif dan efisien. 

Midun (dalam Asyhar, 2011: 41) mengungkapkan bahwa media pembelajaran 

memiliki manfaat, dintaranya dapat merangsang peserta didik untuk berpikir 

kritis, menggunakan kemampuan imajinasinya, bersikap dan berkembang 

lebih lanjut, sehingga melahirkan kreativitas dan karya-karya inovatif.  

Secara umum, menurut Asyhar (2011: 76), ada empat jenis media 

pembelajaran, yaitu : 

1. Media visual, yaitu jenis media yang digunakan hanya mengandalkan 

indera penglihatan peserta didik semata-mata, sehingga pengalaman 

belajar yang diterima peserta didik sangat tergantung pada kemampuan 

penglihatannya seperti buku, jurnal, poster, foto, dsb. 
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2. Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. 

Pengalaman belajar yang akan didapatkan adalah dengan mengandalkan 

indera kemampuan pendengaran. 

3. Media audio-visual, adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus 

dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat 

disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal 

yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. 

4. Multimedia, yaitu media yang melibatkan jenis media untuk merangsang 

semua indera dalam satu kegiatan pembelajaran. Multimedia lebih 

ditekankan pada penggunaan berbagai media berbasis TIK dan komputer. 

 

Salah satu media pembelajaran yang banyak dikembangkan saat ini adalah 

media audio visual. Hal tersebut didukung oleh perkembangan yang sangat 

pesat di bidang teknologi, komunikasi dan komputer. Pengetahuan tentang 

keunggulan dan keterbatasan setiap jenis media menjadi hal yang penting. 

Sehingga guru dapat memperkecil kelemahan atas media yang dipilih 

sekaligus dapat langsung memilih berdasar kriteria yang dikehendaki.  

Menurut Arsyad (2000:28-29) pemilihan dan pemanfaatan media perlu 

memperhatikan kriteria berikut ini: 

1. Tujuan 

      Media hendaknya menunjang tujuan instruksional yang telah dirumuskan. 

2. Ketepatgunaan (validitas) 

      Tepat dan berguna bagi pemahaman bahan yang dipelajari. 
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3. Keadaan peserta didik 

         Kemampuan daya pikir dan daya tangkap peserta didik, dan besar kecilnya 

kelemahan peserta didik perlu pertimbangan. 

4. Ketersediaan 

 Pemilihan perlu memperhatikan ada/tidak media tersedia di sekolah/ 

perpustakaan serta mudah sulitnya diperoleh. 

5. Mutu Teknis 

 Media harus memiliki kejelasan dan kualitas yang baik. 

6. Biaya, hal ini merupakan pertimbangan bahwa biaya yang dikeluarkan 

apakah seimbang dengan hasil yang dicapai serta ada kesesuaian atau tidak 

 

B. Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM)  

Model PBM merupakan suatu model pembelajaran, siswa mengerjakan 

permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan 

mereka sendiri, mengembangkan inkuiri, dan keterampilan berpikir tingkat 

lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri (Arends dalam 

Trianto 2009:92). Pembelajaran berbasis masalah adalah seperangkat model 

mengajar yang menggunakan masalah, materi, dan pengaturan diri (Hmelo, 

2012:307). 

Model PBM mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah dalam 

berbagai situasi. PBM melatih ketajaman pola pikir metakognitif yakni 

kemampuan strategis dalam memecah masalah (Prawidilaga, 2009:67). Model 

pembelajaran PBM merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan 

pada banyaknya permasalahan yang  membutuhkan penyelidikan autentik 

yaitu penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata yang dalam 
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penyelidikannya perlu adanya aktivitas siswa yang mendukung selama proses 

pemecahan masalah (Trianto, 2009:90). Senada dengan itu menurut Nurhadi 

dkk (dalam Suswantara, 2011:6) bahwa PBM adalah suatu pendekatan 

pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks 

bagi siswa untuk belajar keterampilan pemecahan masalah, serta untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang essensial dari mata pelajaran. 

PBM memiliki tujuan dalam proses pembelajarannya yaitu  membantu siswa 

mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah, 

kemudian belajar peranan orang dewasa yang autentik berdasarkan pendapat 

Resnick PBM memiliki implikasi: 1) mendorong kerjasama dalam 

menyelesaikan tugas;  2) memiliki elemen-elemen belajar magang, hal ini 

mendorong pengamatan dan dialog dengan orang lain;  3) melibatkan siswa 

dalam penyelidikan pilihan sendiri sehingga siswa mampu 

menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata dan membangun 

terhadap fenomena tersebut secara mandiri, serta menjadi pembelajar yang 

mandiri dengan bimbingan guru secara berulang-ulang mendorong dan 

mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan, mencari penyelesaian 

terhadap masalah nyata oleh mereka sendiri, siswa berusaha untuk 

menyelesaikan masalah-masalah tersebut sendiri  (Trianto, 2009: 94). 

Arends (dalam Dasna & Sutrisna, 2010:5-8) merinci langkah-langkah 

pelaksanaan PBM.  Arends mengemukakan ada 5 fase yang perlu dilakukan 

untuk mengimplementasikan PBM.  Fase-fase tersebut merujuk pada tahapan-
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tahapan praktis yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dengan PBM 

sebagaimana disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Sintaks model PBM. 

Fase Aktivitas Guru 

1. Mengorientasikan siswa 

pada masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, logistik 

yang diperlukan, memotivasi siswa terlibat 

aktif pada aktivitas pemecahan masalah 

yang dipilih. 

2. Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

Membantu siswa membatasi dan 

mengorganisasi tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah yang 

dihadapi. 

3. Membimbing penyelidikan 

individu maupun kelompok 

Mendorong siswa mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen, dan mencari untuk penjelasan 

dan pemecahan. 

4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Membantu siswa merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti 

laporan, video, dan model, dan membantu 

mereka untuk berbagi tugas dengan 

temannya. 

5. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa melakukan refleksi 

terhadap penyelidikan dan proses-proses 

yang digunakan selama berlangusungnya 

pemecahan masalah. 

 

Dasna & Sutrisna.(2010:4) mengemukakan bahwa PBM sebaiknya digunakan 

dalam pembelajaran karena memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut  

(1) Dengan PBM akan terjadi pembelajaran bermakna. Siswa yang belajar 

memecahkan suatu masalah maka mereka akan menerapkan pengetahuan 

yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan.  

Artinya belajar tersebut ada pada konteks aplikasi konsep.  Belajar dapat 

semakin bermakna dan dapat diperluas ketika siswa berhadapan dengan 

situasi di mana konsep diterapkan;  
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(2) Dalam situasi PBM, siswa mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks 

yang relevan.  Artinya, apa yang mereka lakukan sesuai dengan keadaan 

nyata bukan lagi teoritis sehingga masalah-masalah dalam aplikasi suatu 

konsep atau teori mereka akan temukan sekaligus selama pembelajaran 

berlangsung; dan  

(3) PBM dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan 

inisiatif siswa/mahasiswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, 

dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja 

kelompok. 

PBM selain memiliki berberapa keunggulan, Pannen, dkk. (2005) juga 

mengemukakan pendapat tentang kekuatan model PBM yaitu : 

(1) PBM fokus pada kebermaknaan. Pembelajaran berbasis masalah semata-

mata tidak menyajikan informasi untuk diingat siswa. Jika pembelajaran 

berbasis masalah menyajikan informasi, maka informasi tersebut harus 

digunakan dalam pemecahan masalah, sehinggga terjadi proses 

kebermaknaan terhadap informasi.  

(2) PBM meningkatkan kemampuan siswa untuk berinisiatif. Penerapan 

model PBM membiasakan siswa untuk berinisiatif, sehingga pada 

akhirnya kemampuan tersebut akan meningkat.  

(3) PBM merupakan pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Model 

PBM memberikan makna yang lebih, contoh nyata penerapan, dan 

manfaat yang  jelas dari materi pelajaran (fakta, konsep, prinsip, prosedur). 

Semakin tinggi tingkat kompleksitas permasalahan, semakin tinggi 
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keterampilan dan pengetahuan siswa yang dituntut untuk mampu 

memecahkan masalah. 

(4) PBM mengembangankan keterampilan interpersonal dan dinamika 

kelompok. Keterampilan interaksi sosial merupakan keterampilan yang 

amat diperlukan siswa di dalam proses pembelajaran maupun di dalam 

kehidupan sehari- hari.  

(5) Pembelajaran berbasis masalah yang memberikan kebebasan untuk siswa 

bereksplorasi bersama siswa lain dalam bimbingan guru merupakan proses 

pembelajaran yang disenangi siswa. Dengan situasi belajar yang 

menyenangkan, siswa dengan sendirinya termotivasi untuk belajar terus. 

menumbuhkan hubungan siswa-fasilitator. 

(6) Hubungan siswa- fasilitator yang terjadi dalam model PBM pada akhirnya 

dapat menjadi lebih menyenangkan bagi guru maupun siswa. 

(7) Proses pembelajaran dengan model PBM dapat menghasilkan pencapaian 

siswa dalam penguasaan materi yang sama luas dan sama dalamnya 

dengan pembelajaran tradisional. Belum lagi, keragaman keterampilan dan 

kebermaknaan yang dapat dicapai oleh siswa merupakan nilai tambah 

pemanfaatan model PBM. 

 

C. Hasil Belajar Kognitif 

Hasil belajar dari aspek kognitif mempunyai hirarki atau tingkatan dalam 

pencapaiannya. Adapun tingkat-tingkat yang dimaksud adalah: (1) informasi 

non verbal, (2) informasi fakta dan pengetahuan verbal, (3) konsep dan 

prinsip, dan (4) pemecahan masalah dan kreatifitas. Informasi non verbal 
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dikenal atau dipelajari dengan cara penginderaan terhadap objek-objek dan 

peristiwa-peristiwa secara langsung. Informasi fakta dan pengetahuan verbal 

dikenal atau dipelajari dengan cara mendengarkan orang lain dan dengan jalan 

membaca. Semuanya itu penting untuk memperoleh konsep-konsep. 

Selanjutnya, konsep-konsep itu penting untuk membentuk prinsip-prinsip. 

Kemudian prinsip-prinsip itu penting di dalam pemecahan masalah atau di 

dalam kreativitas (Slameto, 1991: 131).  

Hasil belajar aspek kognitif menekankan pada aspek intelektual, seperti 

pengetahuan, pengertian dan keterampilan berpikir. Bloom (dalam Dimyati 

dan Mudjiono, 2002: 23-28) membagi aspek kognitif ke dalam 6 tingkatan 

yang terdiri dari dua bagian, bagian pertama merupakan pengetahuan (1) dan 

bagian kedua merupakan kemampuan dan keterampilan intelektual   (2-6) 

yaitu sebagai berikut : 

1. Pengetahuan (knowledge), kemampuan untuk mengenali dan mengingat hal 

yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. 

2. Pemahaman (comprehension), mencakup kemampuan mendemonstrasikan 

fakta dan gagasan mengelompokan mengorganisir, membandingkan, 

menangkap arti dan makna hal yang dipelajari. 

3. Aplikasi (Application), mencakup kemampuan menerapkan metode dan 

kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. 

4. Analisis (Analysis), mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam 

bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. 

5. Sintesis (Synthesis), mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah 

skenario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau 

informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. 

6. Evaluate, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal 

berdasarkan kriteria tertentu. 

 

Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa 

terutama hasil belajar kognitif dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai 

dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. 
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D. Aktivitas Belajar 

Pada dasarnya belajar adalah melakukan untuk merubah tingkah laku dan 

tindakan yang dialami oleh seseorang. Seperti yang diungkapkan oleh Dimyati 

dan Mudjiono (2006:7), bahwa belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa 

yang kompleks sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa itu 

sendiri. Aktivitas adalah segala usaha yang mengarah pada perubahan perilaku 

untuk mencapai tujuan yang terarah dan yang diharapkan. Siswa yang 

dikatakan aktif  jika tidak melakukan penyimpangan, hal ini sesuai dengan 

pendapat Hopkins (1993:105). 

Dalam kegiatan pembelajaran, aktivitas belajar siswa sangat diperlukan agar 

proses pembelajaran menjadi berkualitas dengan melibatkan langsung siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang diungkapakan oleh Sardiman 

(2007:95), bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa 

aktivitas belajar itu tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam 

proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang meliputi keaktifan siswa 

dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, mencatat, 

mendengar, berfikir, membaca dan segala kegiatan yang di lakukan yang 

dapat menunjang prestasi belajar. 

Aktivitas siswa menurut Diedrich (Sardiman, 2007:101) digolongkan ke 

dalam delapan jenis kegiatan, yaitu:  

1. Kegiatan-kegiatan visual, meliputi kegiatan; membaca, melihat gambar, 

mengamati, eksperimen, pameran, dan mengamati orang lain atau 

bermain. 
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2. Kegiatan-kegiatan lisan, meliputi kegiatan; menyatakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberikan saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan 

interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, meliputi kegiatan; mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, dan mendengarkan suatu permainan. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis, meliputi kegiatan; menulis laporan, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, mengerjakan lembar kerja, menulis cerita, 

dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar, meliputi kegiatan; menggambar, 

membuat grafik, diagram peta dan pola. 

6. Kegiatan-kegiatan matrik, meliputi kegiatan; melakukan percobaan, 

melaksanakan pameran, menyelanggarakan permainan, dan membuat 

model. 

7. Kegiatan-kegiatan mental, meliputi kegiatan; mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis, dan membuat keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional, meliputi kegiatan; minat, membedakan, 

berani, tenang. 

Manfaat aktivitas belajar dalam proses pembelajaran menurut Hamalik 

(2003:91) adalah: 

a. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

b. Berbuat sendiri dan akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa. 
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c. Memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan para siswa yang pada 

gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok. 

d. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, 

sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individu. 

e. Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar demokrasi, kekeluargaan, 

musyawarah, dan mufakat. 

f. Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat, guru 

dengan orang tua, siswa yang bermanfaat dalam pendidikan siswa. 

g. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan konkrit, 

sehingga mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis. 

h. Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya 

kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika. 

Azas aktivitas menuntut guru untuk membangkitkan aktivitas siswa baik 

secara jasmani maupun rohani pada waktu siswa menerima pelajaran. Untuk 

meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, guru harus mampu 

menentukan bentuk pengalaman belajar yang tepat sehingga dapat 

mempraktekkan kemampuan dan  keterampilan.  

 

 

 

 

 

 


