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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Media Pembelajaran 

 

Media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Kata media berasal 

dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau 

pengantar. Apabila  media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instruksional atau mengandung  maksud-maksud pengajaran, maka 

media itu disebut media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan, fungsinya untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi. Media mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar 

mengajar yaitu sebagai alat bantu untuk dapat memperjelas penyajian pesan 

dan informasi yang disampaikan oleh guru, mengarahkan dan meningkatkan 

perhatian siswa, serta mengefektifkan dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yang utama adalah sebagai alat 

bantu mengajar yang turut mempengaruhi kondisi dan lingkungan belajar 

yang ditata dan diciptakan oleh guru. 
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Sejalan dengan pengertian tersebut, Rossie dan Breidle dalam Sanjaya (2009: 

204) juga mengemukakan bahwa “Media pembelajaran adalah seluruh alat 

dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, 

buku, dan sebagainya”. 

 

Namun demikian, media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, tetapi juga 

hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan.  

Seperti yang diungkapkan Gerlach dan Ely dalam Arsyad (2007: 3) yang 

mengatakan bahwa: 

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

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, 

guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih 

khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal. 

 

Mempersempit cakupan pengertian media, AECT (Association of Education 

and Communication Technology) dalam Sadiman (2006: 19) menjelaskan 

bahwa: 

”Dengan masuknya berbagai pengaruh kedalam khazanah pendidikan 

seperti ilmu cetak-mencetak, tingkah laku (behaviorisme), komunikasi, 

dan laju perkembangan teknologi elektronik, media dalam 

perkembangannya tampil dalam berbagai jenis format (modul cetak, film, 

televisi, film bingkai, film rangkai, program radio, komputer dan 

seterusnya) masing-masing dengan ciri-ciri dan kemampuanya sendiri”.  

 

Pada  hakikatnya proses belajar adalah proses komunikasi, penyampaian 

pesan dari pengirim kepada penerima. Sesuai dengan beberapa pengertian 

media di atas, secara umum media adalah segala bentuk perantara yang dapat 

menyampaikan pesan atau informasi, yang cakupannya tidak hanya sebatas 

alat dan bahan saja, tetapi juga manusia dan segala sesuatu yang dapat 
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membantu tercapainya tujuan yang diharapkan. Pesan yang tersampaikan ke 

penerima tidak semunya dapat dimengerti. Hal itu dipengaruhi kemampuan 

masing-masing penerima dan efektivitas media sebagai pengantar pesan. Dari 

keadaan ini peranan media sempat dipertanyakan. 

 

Jika mengingat kembali tentang pengalaman belajar, tentunya pemerolehan 

pengalaman belajar tidak luput dari media. Untuk memahami peranan media 

dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa, Dale dalam 

Sanjaya (2009: 199) melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian 

dinamakan kerucut pengalaman (cone of experience), seperti berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1 Kerucut pengalaman Edgar Dale 

Kerucut pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa pengalaman yang 

diperoleh siswa dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa 

yang dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu 

dan proses mendengarkan melalui bahasa. 
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Sejalan dengan kerucut pengalaman Dale, secara umum media mempunyai 

kegunaan: 

1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra. 

3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar. 

4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestetiknya. 

5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-

upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses 

belajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang 

disediakan oleh sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat 

tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-

kurangnya dapat menggunakan alat yang murah dan efisien. Meskipun 

sederhana tapi merupakan suatu keharusan dalam upaya mencapai tujuan 

pengajaran yang diharapkan. Karakteristik dan kemampuan masing-masing 

alat-alat perlu diperhatikan oleh guru agar mereka dapat memilih media mana 

yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Di samping mampu 

menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut untuk dapat 

mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang akan 

digunakannya apabila media tersebut belum tersedia. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan 

pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah khususnya. Media tidak 

dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan lebih sebagai alat penyalur 

pesan. Sesuai dengan kerucut pengalaman Dale, LKS yang dikembangkan 

bisa dikategorikan dalam jenjang pengalaman langsung karena di dalam LKS 

terdapat  fase untuk melakukan kegiatan. 

 

B. Media Instruksional Edukatif 

 

Kegiatan belajar mengajar yang di dalamnya terjadi komunikasi dua arah, 

tentunya menjadikan peranan media sangat penting. Melalui proses 

komunikasi tersebut, harapannya pesan atau informasi dapat diserap dan 

dihayati oleh orang lain. Agar tidak terjadi kesalahan dalam proses 

komunikasi perlu digunakan sarana yang membantu proses komunikasi yang 

disebut dengan media. Dalam proses belajar mengajar, media yang digunakan 

untuk memperlancar komunikasi belajar mengajar disebut Media 

Instruksional Edukatif. 

 

Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan media instruksional, ada 

baiknya meninjau beberapa pengertian media instruksional dalam Rohani 

(1997: 3) yaitu: 

1. Segala jenis sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam 

proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisien 

pencapaian tujuan instruksional. Mencakup media grafis, media yang 

menggunakan alat penampil, peta, model, globe, dan sebagainya. 

2. Peralatan fisik untuk menyampaikan isi instruksional, termasuk buku, 

film, video, tape, sajian slide, guru dan perilaku non verbal yang 
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mencakup perngkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

yang berfungsi sebagai alat bantu belajar. 

3. Media yang digunakan dan diintegrasikan dengan tujun dan isi 

instruksional yang biasanya tertuang dalam Garis Besar Pedoman 

Instruksional (GBPP) dan dimaksudkan untuk mempertinggi mutu 

kegiatan belajar mengjar. 

4. Sarana pendidikan yang digunakan sebgai perantara. 

 

Beberapa pengertian media instruksional di atas dapat dikatakan bahwa suatu 

media adalah sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar yang berupa 

perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mencapai proses dan hasil 

instruksional secara efektif dan efisien, serta tujuan mempermudah 

pencapaian tujuan instruksional. 

 

Proses komunikasi belajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu 

pengenal tentang peranan dan fungsi media instruksional. Peranan dan fungsi 

media instruksional edukatif yang dipengaruhi oleh adanya ruang, waktu, 

pendengar atau penerima pesan, serta sarana dan prasarana yang tersedia, 

disamping sifat dari media instruksional edukatif. Menurut Rowntree dalam 

Rohani (1997: 7), media instruksional edukatif berfungsi: 

1. Membangkitkan motivasi belajar. 

2. Mengulang apa yang telah dipelajari. 

3. Menyediakan stimulus belajar. 

4. Mengaktifkan respon peserta didik. 

5. Memberikan balikan dengan segera. 

6. Menggalakkan latihan yang serasi. 

 

Selain pengertian media dan fungsinya, karakteristik dan kemampuan 

masing-masing media perlu diperhatikan oleh guru agar mereka dapat 

memilih media mana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. 

 

Setelah melihat beberapa pendapat di atas media instruksional edukatif 

mempunyai fungsi yang sangat berarti bagi siswa untuk terus beraktivitas 



13 
 

dalam belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Media instruksional 

edukatif dapat mempermudah penyampaian pesan pembelajaran kepada 

siswa, sehingga tujuan belajar mudah dicapai. Pengklasifikasian jenis media 

juga mempermudah dalam penentuan jenis media yang tepat dalam 

pembelajaran. 

 

C. Media Berbasis Cetakan 

 

Materi pengajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku 

teks, buku penuntun atau lembar kerja siswa, jurnal, majalah, dan lembaran 

lepas. Teks berbasis cetakan menuntut enam elemen yang perlu diperhatikan 

pada saat merancang, yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran 

huruf, dan penggunaan space kosong. 

 

Pembelajaran berbasis teks yang interaktif mulai popular pada tahun 1960-an 

dengan istilah pembelajaran terprogram (programmed instruction) yang 

merupakan materi untuk belajar mandiri. Dengan format ini pada setiap unit 

kecil informasi disajikan dan respons siswa diminta baik dengan cara 

menjawab pertanyaan atau berpartisipasi dalam kegiatan latihan. Jawaban 

yang benar diberikan setelah siswa menjawab. 

 

Perancang pembelajaran harus berupaya membuat materi dengan media 

berbasis teks ini menjadi interaktif. Dalam Arsyad (2007: 90) petunjuk yang 

dapat membantu menyiapkan media berbasis teks yang interaktif yaitu: 

1. Sajikan informasi dalam jumlah yang selayaknya, dapat dicerna, 

diproses, dan dikuasai. 

2. Pertimbangkan hasil pengamatan dan analisis kebutuhan siswa dan 

siapkan latihan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. 
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3. Pertimbangkan hasil analisis respon siswa. 

4. Siapkan kesempatan bagi-siswa untuk dapat belajar sesuai kemampuan 

dan kecepatan mereka. 

5. Gunakan beragam jenis latihan dan evaluasi seperti main peran, studi 

kasus, berlomba, atau simulasi. 

 

Beberapa cara yang digunakan untuk menarik perhatian pada media berbasis 

teks adalah warna, huruf, dan kotak. Warna digunakan sebagai alat penuntun 

dan penarik perhatian kepada informasi yang penting, misalnya kata kunci 

dapat diberi tekanan dengan cetakan warna merah. Selanjutnya, huruf yang 

dicetak tebal atau dicetak miring memberikan penekanan pada kata-kata 

kunci atau judul. Informasi penting dapat pula diberi tekanan dengan 

menggunakan kotak. Penggunaan garis bawah sebagai alat penuntun sedapat 

mungkin dihindari karena membuat kata itu sulit dibaca. 

 

D. Evaluasi Media Pembelajaran 

 

Guba dan Lincoln dalam Sanjaya (2009: 241) berpendapat bahwa: 

Evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai 

nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan.  Sesuatu yang 

dipertimbangkan itu bisa berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau 

kesatuan tertentu. 

 

Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti diskusi kelas dan 

kelompok, interview perorangan, observasi mengenai perilaku siswa, dan 

evaluasi media yang telah tersedia. 

 

Menurut Sadiman (2008: 182), macam-macam evaluasi program media 

meliputi dua bentuk pengujicobaan media yang dikenal dengan evaluasi 

formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah proses yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas, efisiensi, dan 
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kemenarikan bahan-bahan pembelajaran (termasuk ke dalamnya media 

pembelajaran) terhadap aktivitas belajar siswa. Tujuannya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Menurut Uno (2007: 20) klasifikasi yang digunakan untuk menentukan 

evaluasi formatif tersebut merupakan bagian dari klasifikasi yang terdapat 

pada taksonomi variabel pengajaran (Adaptasi dari Reigeluth dan Stein 1983: 

19). Untuk lebih jelasnya taksonomi tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taksonomi tersebut memperlihatkan bahwa hasil pembelajaran meliputi 

keefektifan, efisiensi dan daya tarik pembelajaran. Indikator yang terdapat 

dalam tabel tersebut tidak semua digunakan dalam pengembangan ini. 

Pengembang tidak akan melihat efisiensi biaya, karena fokus pada efektivitas 

dan efisiensi waktu serta kemenarikan media yang dikembangkan. 

Gambar 2.2 Taksonomi variabel pengajaran (Adaptasi dari 

Reigeluth dan Stein, 1983: 19) 

Tujuan dan Karakteristik Kendala dan Karakteristik Karakteristik 
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Variabel hasil pembelajaran tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi 

formatif kepada siswa setelah sebelumnya bahan pembelajaran (media 

pembelajaran/LKS) yang dikembangkan telah melalui evluasi formatif 

terhadap ahli isi materi dan ahli desain pembelajaran serta telah dilakukan 

revisi sesuai dengan saran dari para ahli.   

 

Komponen penilaian evaluasi formatif terhadap ahli isi dan desain diadaptasi 

dari penilaian terhadap buku teks yang telah diatur oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP). 

 

Menurut Suyanto dalam Wulandari (2009: 38) Hasil dari uji ahli materi dan 

ahli desain tersebut dapat dianalisis dengan memperhatikan rentang nilai pada 

tabel berikut. 

Tabel 2.1  Konversi nilai kuantitas ke pernyataan nilai kualitas 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan yang digunakan untuk hasil yang diperoleh adalah jika hasil uji 

ahli menunjukkan kriteria sangat baik, maka uji ahli dikatakan lulus dalam 

hal ini adalah kelengkapan materi dan desain layout serta kesesuaian 

penggunan model pembelajaran. Sedangkan jika uji ahli dikatakan baik, maka 

uji ahli dikatakan lulus tetapi harus ada perbaikan dengan mempertimbangkan 

saran yang diberikan oleh penguji dan sudah bisa diuji cobakan kepada siswa. 

Jika uji ahli menghasilkan kriteria kurang baik, maka materi maupun desain 

Skor kuantitas         Pernyataan kualitas 

3,26 - 4,00 Sangat Baik 

2,51 - 3,25 Baik 

1,76 - 2,50 Kurang Baik 

1,01 - 1,75 Jelek 
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harus diperbaiki dengan mempertimbangkan saran dari penguji. Sedangkan 

jika uji ahli menghasilkan kriteria jelek, maka uji ahli tersebut dikatakan 

gagal dan produk harus diganti sesuai arahan dari penguji. 

 

Batas efektivitas dan kemenarikan media tidak dianalisis menggunakan 

rentang seperti yang terdapat pada tabel 2.1, melainkan menggunakan 

presentase ketuntasan. Apabila 75 % siswa dapat mencapai tujuan 

pembelajarannya maka media dikatakan efektif (Nugroho, 2001: 18). 

 

Hasil evaluasi formatif untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi media hasil 

pengembangan menurut Uno (2007: 32) selanjutnya dijadikan dasar untuk 

memberikan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan, yang diperlihatkan oleh unjuk kerja siswa. Apabila semua tujuan 

sudah dapat dicapai, efektivitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam 

mata pelajaran tertentu dianggap berhasil dengan baik. Evaluasi semacam 

inilah yang disebut dengan evaluasi sumatif. 

 

Namun demikian, kegiatan evaluasi dalam program pengembangan media 

pendidikan dititikberatkan pada kegiatan evaluasi formatif. Adanya 

komponen evaluasi formatif dalam proses pengembangan media pendidikan 

untuk membedakan prosedur empiris ini dari pendekatan-pendekatan filosofis 

dan teoritis. Efektivitas dan efisiensi media yang dikembangkan tidak hanya 

bersifat teoritis, tetapi benar-benar telah dibuktikan di lapangan. 
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E. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu media pembelajaran yang 

digunakan di dalam proses pembelajaran. LKS digunakan untuk membantu 

siswa dalam mencapai kompetensi dasar siswa. Trianto (2010: 222) 

mengungkapkan, 

Lembar Kerja Siswa (LKS) memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang 

harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam 

upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian yang 

ditempuh. Pengetahuan awal dari pengetahuan dan pemahaman siswa 

diberdayakan melalui penyediaan media belajar pada setiap kegiatan 

eksperimen sehingga situasi belajar menjadi lebih bermakna, dan dapat 

berkesan dengan baik pada pemahaman siswa. Karena nuansa keterpaduan 

konsep merupakan salah satu dampak pada kegiatan pembelajaran, maka 

muatan materi setiap lembar kerja siswa pada setiap kegiatannya 

diupayakan dapat mencerminkan hal itu. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa format LKS 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan agar siswa dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Hal ini mengakibatkan 

LKS harus dibuat oleh guru bidang studi yang bersangkutan agar kegiatan 

pembelajaran menjadi bermakna. Selain itu, jika LKS disusun oleh guru maka 

format LKS dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran 

sehingga keberadaan LKS membuat siswa dapat memaksimalkan pemahaman 

dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian 

yang ditempuh. Guru yang mengetahui sejauh mana pengetahuan dan 

pemahaman siswa, membuat pemanfaatan LKS yang disusun oleh guru dapat 

membuat siswa memberdayakan pengetahuan dan pemahaman yang 

diperoleh dan membuat siswa dapat mengaitkan konsep yang satu dengan 

yang lain. 
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Indrianto dalam Ahliswiwite (2007: 6) menyatakan bahwa ada dua macam 

LKS yang dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah, yaitu: 

1. LKS Tak Berstruktur. 

LKS tak berstruktur adalah lembaran yang berisi sarana untuk materi 

pelajaran, sebagai alat bantu kegiatan peserta didik yang dipakai untuk 

menyampaikan pelajaran. LKS merupakan alat bantu mengajar yang 

dapat dipakai untuk mempercepat pembelajaran, memberi dorongan 

belajar pada tiap individu, berisi sedikit petunjuk, tertulis atau lisan 

untuk mengarahkan kerja pada peserta didik. 

2. LKS Berstruktur 

LKS berstruktur memuat informasi, contoh dan tugas-tugas. LKS ini 

dirancang untuk membimbing peserta didik dalam satu program kerja 

atau mata pelajaran, dengan sedikit atau sama sekali tanpa bantuan 

pembimbing untuk mencapai sasaran pembelajaran. Pada LKS telah 

disusun petunjuk dan pengarahannya, LKS ini tidak dapat 

menggantikan peran guru dalam kelas. Guru tetap mengawasi kelas, 

memberi semangat dan dorongan belajar dan memberi bimbingan pada 

setiap siswa. 

 

Dari kedua jenis LKS ini, peneliti memilih jenis LKS yang berstruktur di 

dalam pengembangan LKS pada penelitian dan pengembangan ini. 

Pertimbangan ini dipilih karena setiap siswa memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda dan membutuhkan penanganan belajar yang berbeda pula. Saat 

siswa sama sekali tidak dibimbing atau sedikit dibimbing, guru dapat dengan 

mudah mengawasi kelas dan memberikan penilaian pada tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai. Selain itu, guru dapat memberikan semangat, dorongan 

belajar, dan bimbingan secara individual kepada siswa yang benar-benar 

membutuhkan bimbingan dalam belajar. 

 

Pendapat Depdiknas dalam Rusdi (2008: 1) mengungkapkan bahwa langkah-

langkah dalam persiapan LKS dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Analisis kurikulum. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan 

materi pokok, pengalaman belajar siswa, dan kompetensi yang harus 

dicapai siswa. 

2. Menyusun peta kebutuhan LKS. Peta kebutuhan LKS berguna untuk 

mengetahui jumlah kebutuhan LKS dan urutan LKS. 

3. Menentukan judul-judul LKS. Judul LKS harus sesuai dengan KD, 

materi pokok dan pengalaman belajar. 

4. Penulisan LKS. 

  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa serangkaian kegiatan 

pra persiapan LKS seperti analisis kurikulum, analisis kebutuhan, dan  

menentukan judul LKS yang sesuai dengan SK dan KD perlu dilakukan 

sebelum pembuatan LKS yang akan dikembangkan.   

 

Menurut Ibrahim dalam Trianto (2011: 213) penyusunan lembar kerja siswa 

harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persyaratan pedagogik, 

persyaratan konstruksi, dan persyaratan teknik. Hal ini dapat dilihat pada 

Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Syarat-syarat lembar kerja siswa yang baik 

 

No Syarat-syarat LKS yang baik Aspek-aspek LKS yang baik 

1. Syarat Pedagogik a. Memberi tekanan pada proses penemuan 

konsep atau petunjuk mencari tahu. 

b. Mempertimbangkan perbedaan individu. 

2. Syarat Konstruksi a. Menggunakan bahasa yang sesuai tingkat 

perkembangan siswa. 

b. Menggunakan struktur kalimat yang sederhana, 

pendek, dan jelas (tidak berbelit-belit). 

c. Memiliki tata urutan yang sistematik, memiliki 

tujuan belajar yang jelas. 

d. Memiliki identitas untuk memudahkan 

pengadministrasian. 

3. Syarat Teknis a. Menggunakan huruf tebal yang agak besar 

untuk topik. 

b. Jumlah kata di dalam satu baris lebih dari 10 

kata. 

c. Gambar harus dapat menyampaikan pesan 

secara efektif. 

d. Gambar harus cukup besar dan jelas detailnya. 

e. Tampilan harus menarik dan menyenangkan. 

f. Tampilan disusun sedemikian rupa sehingga 

ada harmonisasi antara gambar dan tulisan. 

 



21 
 

Kelebihan LKS diungkapkan oleh Trianto (2011: 212), LKS untuk 

mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran, membantu siswa 

menemukan dan mengembangkan konsep, melatih siswa menemukan konsep, 

menjadi alternatif cara penyajian materi pelajaran yang menekankan 

keaktifan siswa, serta dapat memotivasi siswa. Dilihat dari kelebihannya, 

lembar kerja siswa merupakan salah satu sumber belajar siswa yang dapat 

membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Selain itu, lembar kerja siswa membuat pembelajaran yang dilakukan menjadi 

terstruktur karena LKS yang disusun disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan pada 

paragraf sebelumnya. 

 

Menurut Suyanto dan Sartinem (2009: 20) uji isi materi, uji desain media, dan 

uji efektivitas media. harus dilakukan agar media pembelajaran dikatakan 

baik atau efektif. Berlandaskan dengan pendapat di atas, maka dalam 

penelitian dan pengembangan ini pun akan dilakukan ketiga uji tersebut. 

 

Penilaian nontes dilakukan dalam uji isi materi dan uji ahli desain. Instrumen 

penilaian dalam uji isi materi dan uji desain menyesuaikan dengan kriteria 

yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Kriteria penilaian LKS diadaptasi dari standar penilaian buku teks oleh BSNP 

(2006: 1). Secara garis besar, kriteria tersebut meliputi:  

1. Standar kelayakan isi 

2. Standar kelayakan penyajian 

3. Standar kelayakan bahasa 
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4. Standar kelayakan kegrafikan 

 

Berdasarkan keempat kriteria di atas, kriteria standar kelayakan isi akan 

digunakan sebagai instrumen penilaian LKS dalam uji isi materi. Sedangkan 

kriteria standar kelayakan penyajian, bahasa, dan kegrafikan uji digunakan 

sebagai instrumen penilaian LKS dalam uji desain media.  

Penilaian tes dilakukan di dalam uji keefektivan media. Menurut Uno (2007: 

32),  

Hasil evaluasi efektivitas media hasil pengembangan selanjutnya dijadikan 

dasar untuk memberikan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan, yang diperlihatkan oleh unjuk kerja siswa.  

Apabila semua tujuan sudah dapat dicapai, efektivitas pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran tersebut dianggap berhasil 

dengan baik. 

 

Sehingga keefektifan LKS dapat diukur dengan memberikan posttest setelah 

diberikan perlakuan kepada siswa, yaitu setelah kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan LKS yang dikembangkan. Menurut Nugroho (2001: 

16), apabila 75 % siswa dapat mencapai tujuan pembelajarannya maka media 

dikatakan efektif . 

 

F. Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

 

Inkuiri adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi 

dengan melakukan observasi dan atau eksperimen untuk mencari jawaban 

atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah. 

 

Model inkuiri terbimbing merupakan salah satu model pembelajaran yang 

berorientasi pada pembelajaran berpusat pada siswa (Student Center 
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Learning). Dalam proses belajar mengajar dengan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing, siswa memperoleh petunjuk-petunjuk seperlunya. 

Petunjuk-petunjuk itu umumnya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang 

bersifat membimbing siswa. (http://mediafunia.blogspot.com)  

 

Kemampuan inkuiri yang dirinci pada berbagai indikator telah tampak pada 

hasil penelitian dari Alberta Learning Centre dalam Cartono (2007: 25). 

Enam tahap yang disebut sebagai model inkuiri adalah Planning, Retrieving, 

Process, Create, Sharing, Evaluating. Keenam tahap tersebut kemudian 

diuraikan pada indikator kemampuan lebih spesifik (Tabel 2.3). 

Tabel 2.3. Tahapan Model Inkuiri dan Kemampuan Inkuiri 

No. Tahapan Model 

Inkuiri 

Kemampuan Inkuiri 

1. Perencanaan a. Menggunakan pertanyaan yang mengarahkan pada 

penyelidikan. 

b. Mengidentifikasi area topik untuk berinkuiri. 

c. Mengidentifikasi sumber informasi yang memungkinkan. 

d. Mengidentifikasi format peserta dan presentasi. 

e. Mempertahankan criteria evaluasi. 

2. Mengungkapkan 

Kembali 

a. Mengumpilkan sumber referensi. 

b. Memilih informasi yang relevan. 

c. Mengevaluasi informasi. 

d. Mereviu dan merevisi rencana untuk berinkuiri. 

3. Proses a. Mempertahankan fokus berinkuiri. 

b. Memilih informasi yang tepat. 

c. Merekam informasi. 

d. Membuat hubungan dan inferensi. 

e. Melakukan reviu dan revisi untuk berinkuiri. 

4. Menciptakan a. Mengorganisasi informasi. 

b. Menghasilkan produk/hasil karya. 

c. Berpikir tentang audience. 

d. Revisi dan edit. 

5. Bertukar Pendapat a. Mengkomunikasikan dengan audience. 

b. Menyajikan pemahaman yang baru. 

c. Mendemonstrasikan perilaku audience yang tepat. 

6. Evaluasi a. Mengevaluasi produk. 

b. Mengevaluasi proses inkuiri dan rencana inkuiri. 

c. Mereviu bentuk inkuiri yang dilakukan. 

d. Mentransfer pembelajaran pada situasi yang baru. 

(Sumber: Alberta Learning Centre dalam Cartono, 2007: 25) 
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G. Optika 

 

Alat optik adalah alat penglihatan manusia, baik alamiah maupun buatan 

manusia. Alat optik alamiah adalah mata dan alat optik buatan adalah alat 

bantu penglihatan manusia untuk mengamati benda-benda yang tidak dilihat 

dengan jelas oleh mata. Yang termasuk alat optik buatan di antaranya: 

kacamata, kamera, lup atau pembesar, mikroskop, teropong, dan periskop. 

 

1. Mata 

 

Setiap manusia memiliki alat optik tercanggih yang pernah ada, yaitu 

mata. Mata merupakan bagian dari pancaindra yang berfungsi untuk 

melihat. Apabila diamati, ternyata mata terdiri atas beberapa bagian yang 

masing-masing mempunyai fungsi berbeda-beda tetapi saling mendukung. 

Bagian-bagian mata yang penting tersebut, antara lain, kornea, pupil, iris, 

aquaeus humour, otot akomodasi, lensa mata, retina, vitreous humour, 

bintik kuning, bintik buta, dan saraf mata. 

a) Kornea. Kornea berfungsi menerima dan meneruskan cahaya yang 

masuk pada mata, serta melindungi bagian mata yang sensitif di 

bawahnya. 

b) Pupil. Pupil merupakan celah sempit berbentuk lingkaran dan 

berfungsi agar cahaya dapat masuk ke dalam mata. 

c) Iris. Iris adalah selaput berwarna hitam, biru, atau coklat yang 

berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. 

d) Aquaeus Humour. Aquaeus humour merupakan cairan di depan lensa 

mata untuk membiaskan cahaya ke dalam mata. 
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e) Lensa Mata. Lensa ini berfungsi untuk membiaskan cahaya dari benda 

supaya terbentuk bayangan pada retina. 

f) Retina. Retina adalah bagian belakang mata yang berfungsi sebagai 

tempat terbentuknya bayangan. 

g) Bintik Kuning. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang berfungsi 

sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. 

h) Saraf Optik. Saraf mata befungsi untuk meneruskan rangsangan 

bayangan dari retina menuju ke otak. 

 

Gambar 2.3 Bagian-Bagian Mata 

 

Diagram pembentukan bayangan pada mata adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.4 Pembentukan Bayangan pada Mata 

 

Bola mata Anda bentuknya tetap, sehingga jarak lensa mata ke retina juga 

tetap. Hal ini berarti jarak bayangan yang dibentuk lensa mata selalu tetap, 

padahal jarak benda yang Anda lihat berbeda. Bagaimana supaya Anda 
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tetap dapat melihat benda dengan jarak bayangan yang terbentuk tetap, 

meskipun jarak benda yang dilihat berubah? Tentu Anda harus mengubah 

jarak fokus lensa mata, dengan cara mengubah kecembungan lensa mata. 

Hal inilah yang menyebabkan Anda bisa melihat benda yang memiliki 

jarak berbeda tanpa mengalami kesulitan. Kemampuan ini merupakan 

karunia Tuhan yang sampai sekarang manusia belum bisa menirunya. 

 

1) Daya Akomodasi Mata 

 

Lensa mata dapat mencembung atau pun memipih secara otomatis 

karena adanya otot akomodasi (otot siliar). Untuk melihat benda yang 

letaknya dekat, otot siliar menegang sehingga lensa mata 

mencembung dan sebaliknya untuk melihat benda yang letaknya jauh, 

otot siliar mengendur (rileks), sehingga lensa mata memipih. 

Kemampuan otot mata untuk menebalkan atau memipihkan lensa 

mata disebut daya akomodasi mata. 

 

(a) Mata memandang benda berjarak dekat.   (b) Mata memandang 

benda berjarak jauh. 

 

Gambar 2.5 Kondisi Lensa Mata saat Melihat Benda 

 

Agar benda/objek dapat terlihat jelas, objek harus terletak pada daerah 

penglihatan mata, yaitu antara titik dekat dan titik jauh mata. Titik 

dekat (punctum proximum = pp) adalah titik terdekat yang masih dapat 
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dilihat dengan jelas oleh mata (± 25 cm). Pada titik dekat ini lensa 

mata akan mencembung maksimal. Titik jauh (punctum remotum = 

pr) adalah titik terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh 

mata, jaraknya tak terhingga. Pada titik jauh ini, lensa mata akan 

memipih maksimal. 

 

2) Cacat mata 

 

Tidak semua mata manusia dapat membentuk bayangan tepat pada 

retina, ada mata yang mengalami anomali. Hal ini dapat terjadi karena 

daya akomodasi mata sudah berkurang sehingga titik jauh atau titik 

dekat mata udah bergeser. Keadaan mata yang demikian disebut cacat 

mata. Cacat mata yang diderita seseorang dapat disebabkan oleh kerja 

mata (kebiasaan mata) yang berlebihan atau cacat sejak lahir. 

 

a. Miopi (Rabun Jauh) 

 

Miopi adalah kondisi mata yang tidak dapat melihat dengan jelas 

benda-benda yang letaknya jauh. Penderita miopi titik jauhnya 

lebih dekat daripada tak terhingga (titik jauh < ~) dan titik dekatnya 

kurang dari 25 cm. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat 

dipipihkan sebagaimana mestinya sehingga bayangan dari benda 

yang letaknya jauh akan jatuh di depan retina. Untuk dapat melihat 

benda-benda yang letaknya jauh agar nampak jelas, penderita 

miopi ditolong dengan kaca mata berlensa cekung (negatif). 
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Gambar 2.6 Pembentukan Bayangan pada 

Cacat Mata Miopi 

 

Miopi dapat terjadi karena mata terlalu sering/terbiasa melihat 

benda yang dekat. Cacat mata ini sering dialami tukang jam, tukang 

las, operator komputer, dan sebagainya. 

 

b. Hipermetropi 

 

Hipermetropi adalah cacat mata dimana mata tidak dapat melihat 

dengan jelas benda-benda yang letaknya dekat. Titik dekatnya lebih 

jauh daripada titik dekat mata normal (titik dekat > 25 cm). 

Pernahkah Anda melihat orang yang membaca koran dengan letak 

koran yang agak dijauhkan? Orang semacam itulah yang dikatakan 

menderita hipermetropi. 

 

Penderita hipermetropi hanya dapat melihat dengan jelas benda-

benda yang letaknya jauh sehingga cacat mata ini sering disebut 

mata terang jauh. Hipermetropi disebabkan lensa mata terlalu pipih 

dan sulit dicembungkan sehingga bila melihat benda-benda yang 

letaknya dekat, bayangannya jatuh di belakang retina. Supaya dapat 

melihat benda-benda yang letaknya dekat dengan jelas, penderita 

hipermetropi ditolong dengan kaca mata berlensa cembung 

(positif). 
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Gambar 2.7  Pembentukan Bayangan pada Cacat Mata  

Hipermetropi 

 

Hipermetropi dapat terjadi karena mata terlalu sering/terbiasa 

melihat benda-benda yang jauh. Cacat mata ini sering dialami oleh 

orang-orang yang bekerja sebagai sopir, nahkoda, pilot, masinis, 

dan sebagainya. 

 

2. Lup 

 

Lup atau kaca pembesar adalah alat optik yang terdiri atas sebuah lensa 

cembung. Lup digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar nampak 

lebih besar dan jelas. Ada 2 cara dalam menggunakan lup, yaitu dengan 

mata berakomodasi dan dengan mata tak berakomodasi. 

 

(a) Mengamati langsung.   (b) Memakai lup. 

Gambar 2.8 Mengamati Benda dengan Mata Berakomodasi 
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Pada saat mata belum menggunakan lup, benda tampak jelas bila 

diletakkan pada titik dekat pengamat (s = sn) sehingga mata melihat benda 

dengan sudut pandang α. Pada Gambar 2.11 (b), seorang pengamat 

menggunakan lup dimana benda diletakkan antara titik O dan f (di ruang I) 

dan diperoleh bayangan yang terletak pada titik dekat mata pengamat (s' = 

sn). Karena sudut pandang mata menjadi lebih besar, yaitu β, maka mata 

pengamat berakomodasi maksimum. 

 

Untuk mata normal dan berakomodasi maksimum, bayangan yang 

terbentuk berada pada jarak baca normal (sn) yaitu 25 cm. Oleh karena itu, 

perbesaran bayangan pada lup dapat dituliskan , karena s' = 25 cm, 

maka perbesarannya menjadi . 

Lup terbuat dari sebuah lensa cembung, sehingga persamaan lup sama 

dengan persamaan lensa cembung. 

   atau        …………(2.1) 

Perbesaran bayangan (M): 

 

 

 

       …………(2.2) 

Untuk mata berakomodasi maksimum s' = -25 cm (tanda negatif (-) 

menunjukkan bayangan di depan lensa) sehingga diperoleh: 
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   atau       …………(2.3) 

Keterangan: 

M : perbesaran bayangan 

f  : jarak fokus lup 

Sifat bayangan yang dihasilkan lup adalah maya, tegak, dan diperbesar. 

 

Menggunakan lup untuk mengamati benda dengan mata berakomodasi 

maksimum cepat menimbulkan lelah. Oleh karena itu, pengamatan dengan 

menggunakan lup sebaiknya dilakukan dengan mata tak berakomodasi 

(mata dalam keadaan rileks). Menggunakan lup dengan mata tak 

berakomodasi dapat diperoleh bila benda diletakkan pada titik fokus lup (s 

= f). 

Untuk mata tak berakomodasi, bayangan terbentuk di tak terhingga (s' = 

∞) sehingga perbesaran bayangan yang dibentuk lup untuk mata tak 

berakomodasi adalah sebagai berikut. 

       …………(2.2) 

 

   karena   ,   maka     …………(2.4) 

Pada kehidupan sehari-hari, lup biasanya digunakan oleh tukang arloji, 

pedagang kain, pedagang intan, polisi, dan sebagainya. 

 

3. Mikroskop 

 

Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil 

agar tampak jelas dan besar. Mikroskop terdiri atas dua buah lensa 
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cembung. Lensa yang dekat dengan benda yang diamati (objek) disebut 

lensa objektif dan lensa yang dekat dengan pengamat disebut lensa okuler. 

Mikroskop yang memiliki dua lensa disebut mikroskop cahaya lensa 

ganda. Karena mikroskop terdiri atas dua lensa positif, maka lensa 

objektifnya dibuat lebih kuat daripada lensa okuler (fokus lensa objektif 

lebih pendek daripada fokus lensa okuler). Hal ini dimaksudkan agar 

benda yang diamati kelihatan sangat besar dan mikroskop dapat dibuat 

lebih praktis (lebih pendek). 

 

Gambar 2.9 Bagian-Bagian Mikroskop 

 
 

Benda yang akan amati diletakkan pada sebuah kaca preparat di depan 

lensa objektif dan berada di ruang II lensa objektif (fobj < s < 2 fobj). Hal ini 

menyebabkan bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik dan 

diperbesar. Bayangan yang dibentuk lensa objektif merupakan benda bagi 

lensa okuler. 

 

Untuk memperoleh bayangan yang jelas, Anda dapat menggeser lensa 

okuler dengan memutar tombol pengatur. Supaya bayangan terlihat terang, 

di bawah objek diletakkan sebuah cermin cekung yang berfungsi untuk 
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mengumpulkan cahaya dan diarahkan pada objek. Ada dua cara dalam 

menggunakan mikroskop, yaitu dengan mata berakomodasi maksimum 

dan dengan mata tak berakomodasi. 

 

a) Penggunaan Mikroskop dengan Mata Berakomodasi Maksimum. 

 

Pada mikroskop, lensa okuler berfungsi sebagai lup. Pengamatan 

dengan mata berakomodasi maksimum menyebabkan bayangan yang 

dibentuk oleh lensa objektif harus terletak di ruang I lensa okuler (di 

antara Ook dan fok ). Hal ini bertujuan agar bayangan akhir yang 

dibentuk lensa okuler tepat pada titik dekat mata pengamat. Lukisan 

bayangan untuk mata berakomodasi maksimum dapat dilihat pada 

Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10   Pembentukan Bayangan pada Mikroskop untuk Mata 

Berakomodasi Maksimum 

 

Secara matematis perbesaran bayangan untuk mata berakomodasi 

maksimum dapat ditulis sebagai berikut. 

   karena   ,   maka …………(3.1) 

   atau    …………(3.2) 

Panjang mikroskop (tubus) dapat dinyatakan: 

      …………(3.3) 
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b) Penggunaan Mikroskop pada Mata Tak Berakomodasi. 

 

Agar mata pengamat dalam menggunakan mikroskop tidak 

berakomodasi, maka lensa okuler harus diatur/digeser supaya bayangan 

yang diambil oleh lensa objektif tepat jatuh pada fokus lensa okuler. 

Lukisan bayangan untuk mata tak berakomodasi dapat dilihat pada 

Gambar 2.11.  

 

  Gambar 2.11   Pembentukan Bayangan pada Mikroskop untuk Mata  

Tak Berakomodasi Maksimum 

 
 

Perbesaran bayangan pada mata tak berakomodasi dapat ditulis sebagai 

berikut. 

   karena   ,   maka  …………(3.4) 

   atau     …………(3.5) 

Panjang mikroskop (jarak tubus) dapat dinyatakan: 

      …………(3.6) 

Keterangan: 

s'obj  : jarak bayangan objektif 

s'ok  : jarak bayangan okuler 

sobj  : jarak objektif 

sok  : jarak benda okuler 
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fobj  : jarak fokus lensa objektif 

fok  : jarak fokus lensa okuler 

Mobj : perbesaran bayangan lensa objektif 

Mok  : perbesaran bayangan lensa okuler 

M  : perbesaran total mikroskop 

L  : panjang mikroskop (jarak tubus) 

 

4. Teropong 

 

Teropong atau teleskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-

benda yang jauh agar tampak jelas dan dekat. Ditinjau dari objeknya, 

teropong dibedakan menjadi dua, yaitu teropong bintang dan teropong 

medan. 

 

a) Teropong Bintang 

 

Teropong bintang adalah teropong yang digunakan untuk melihat atau 

mengamati benda-benda langit, seperti bintang, planet, dan satelit. 

Nama lain teropong bintang adalah teropong astronomi. Ditinjau dari 

jalannya sinar, teropong bintang dibedakan menjadi dua, yaitu 

teropong bias dan teropong pantul. 

 

1) Teropong Bias 

 

Teropong bias terdiri atas dua lensa cembung, yaitu sebagai lensa 

objektif dan okuler. Sinar yang masuk ke dalam teropong 

dibiaskan oleh lensa. Oleh karena itu, teropong ini disebut 
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teropong bias. Benda yang diamati terletak di titik jauh tak 

hingga, sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif 

tepat berada pada titik fokusnya. Bayangan yang dibentuk oleh 

lensa objektif merupakan benda bagi lensa okuler. Lensa okuler 

berfungsi sebagai lup. 

 

Lensa objektif mempunyai fokus lebih panjang daripada lensa 

okuler (lensa okuler lebih kuat daripada lensa objektif). Hal ini 

dimaksudkan agar diperoleh bayangan yang jelas dan besar. 

Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif selalu bersifat nyata, 

terbalik, dan diperkecil terhadap benda yang diamati. Seperti pada 

mikroskop, teropong bintang juga dapat digunakan dengan mata 

berakomodasi maksimum dan dengan mata tak berakomodasi. 

 

Gambar 2.12 Pembentukan bayangan pada teropong bias. 

 

2) Teropong Pantul 

 

Karena jalannya sinar di dalam teropong dengan cara 

memantulkan maka teropong ini dinamakan teropong pantul. 

Pada teropong pantul, cahaya yang datang dikumpulkan oleh 
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sebuah cermin melengkung yang besar. Cahaya tersebut 

kemudian dipantulkan ke mata pengamat oleh satu atau lebih 

cermin yang lebih kecil. 

 

Gambar 2.13 Pembentukan bayangan pada teropong pantul 

 

b) Teropong Medan (Teropong Bumi) 

 

Teropong medan digunakan untuk mengamati benda-benda yang jauh 

di permukaan bumi. Teropong bumi terdiri atas tiga lensa cembung, 

masing-masing sebagai lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa 

okuler. Lensa pembalik hanya untuk membalikkan bayangan yang 

dibentuk lensa objektif, tidak untuk memperbesar bayangan. Lensa 

okuler berfungsi sebagai lup. Karena lensa pembalik hanya untuk 

membalikkan bayangan, maka bayangan yang dibentuk lensa objektif 

harus terletak pada titik pusat kelengkungan lensa pembalik. Lensa 

okuler juga dibuat lebih kuat daripada lensa objektif. Teropong bumi 

atau teropong medan sebenarnya sama dengan teropong bintang yang 

dilengkapi dengan lensa pembalik. 



38 
 

 

Gambar 2.14  Pembentukan bayangan dengan mata berakomodasi 

maksimum 

 

Sifat bayangan yang dibentuk teropong medan adalah maya, tegak, 

dan diperbesar. Perbesaran bayangan pada mata berakomodasi 

maksimum dapat dinyatakan sebagai berikut. 

       …………(4.1) 

Panjang teropong bumi adalah: 

L = fobj + 4 fpemb + fok     …………(4.2) 

Untuk mata tak berakomodasi, lensa okuler digeser sedemikian rupa 

sehingga fokus lensa okuler berimpit dengan titik pusat kelengkungan 

lensa pembalik (fok =  2fpemb). 

 

Gambar 2.15 Pembentukan bayangan dengan mata tak berakomodasi. 

 

Pembesaran bayangan pada saat mata tak berakomodasi dapat 

dinyatakan sebagai berikut. 

       …………(4.3) 

Panjang teropongnya adalah: 

L = Sobj + 4 fpemb + fok     …………(4.4) 


