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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based Learning)  

 

Salah satunya menurut Duch (1995) dalam http://www.uii.ac.id pembelajaran 

berdasarkan masalah (Problem Based Learning) adalah metode pendidikan 

yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam 

kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. 

Simulasi masalah digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan siswa 

sebelum mulai mempelajari suatu objek. Pembelajaran berdasarkan masalah 

menyiapkan siswa untuk berfikir kritis dan analitis, serta mampu 

mendapatkan dan menggunakan sumber-sumber pembelajaran secara tepat. 

 

Brook dan Martin dalam Yassa (2002 : 68) mengemukakan beberapa ciri 

penting dari pembelajaran berbasis masalah, yaitu sebagai berikut : 

a. Tujuan pembelajaran dirancang untuk dapat merangsang dan melibatkan 

pembelajaran dalam pola pemecahan masalah, sehingga pembelajaran 

diharapkan mampu mengembangkan keahlian belajar dalam bidangnya 

secara langsung dalam mengidentifikasi masalah. 

b. Adanya keberlanjutan permasalahan dalam hal ini ada dua tuntutan yang 

harus dipenuhi yaitu : pertama, masalah harus memunculkan konsep dan 

prinsip yang relevan dalam kandungan materi yang dibahas. Kedua, 

permasalahan harus bersifat real sehingga dapat melibatkan pembelajaran 

tentang kesamaan dengan suatu permasalahan. 

c. Adanya presentasi permasalahan, pembelajaran dilibatkan dalam 

mempresentasikan permaslahan sehingga pembelajaran merasa memiliki 

permasalahan tersebut. 

d. Pengajar berperan sebagai tutor dan fasilitator. Dalam posisi ini maka 

peran dari fasilitator adalah mengembangkan kreatifitas berfikir para 

pembelajaran dalam bentuk keahlian dalam pemecahan masalah dan 

membantu pembelajaran untuk menjadi mandiri. 

http://www.uii.ac.id/
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Pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu 

sama lain (paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil). 

Bekerja sama yang memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat 

dalam tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi 

pengalaman dan berdialog untuk mengembangkan keterampilan sosial dan 

keterampilan berfikir. 

 

 

B. Buku Siswa 

 

Menurut Trianto, dkk (2002 : 112) buku siswa merupakan buku panduan bagi 

siswa dalam kegiatan pembelajaran yang memuat materi pembelajaran, 

kegiatan penyelidikan berdasarkan konsep, kegiatan sains, informasi, dan 

contoh-contoh penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, buku 

bacaan siswa ini juga sebagai panduan belajar, baik dalam proses 

pembelajaran di kelas maupun belajar mandiri. Materi ajar berisikan garis 

besar bab, kata-kata sains yang dapat dibaca pada uraian materi pelajaran, 

tujuan yang memuat tujuan yang hendak dipakai setelah mempelajari materi 

ajar, materi pelajaran berisi uraian materi yang harus dipelajari, bagan atau 

gambar yang mendukung ilustrasi pada uraian materi, kegiatan percobaan 

menggunakan alat dan bahan sederhana dengan teknologi sederhana yang 

dapat dikerjakan oleh siswa, uji diri setiap submateri pokok, dan masalah-

masalah dalam kehidupan sehari-hari yang perlu didiskusikan. Buku siswa 

pada pembelajaran terpadu dikembangkan berdasarkan materi-materi dari 
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mata pelajaran-mata pelajaran yang terkait sesuai dengan kompetensi dasar 

yang dipadukan.  

Menurut Arsyad, dkk (2001 : 78) buku siswa adalah suatu buku yang berisi 

materi pelajaran berupa konsep-konsep atau pengertian-pengertian yang akan 

dikonstruksi siswa melalui masalah-masalah yang ada didalamnya yang 

disusun berdasarkan pendekatan. Buku siswa dapat digunakan siswa sebagai 

sarana penunjang untuk kelancaran kegiatan belajarnya dikelas maupun 

dirumah. Oleh karena itu, dalam menggembangkan buku siswa konsep dan 

gagasan-gagasan harus berupa konsep dasar. 

Indikator validasi buku siswa meliputi : 

1. Komponen kelayakan isi 

a. Cakupan materi, meliputi : keluasan materi dan kedalaman materi. 

b. Akurasi materi, meliputi : akurasi fakta, akurasi konsep, akurasi 

prosedur/metode, akurasi teori. 

c. Kemutakhiran, meliputi : kesesuaian dengan perkembangan ilmu, 

keterkinian/ketermasan ficur (contoh-contoh), kutipan termassa (up to 

date), satuan yang digunakan adalah satuan Sistem Internasional. 

d. Merangsang keingin tahuan, meliputi : menumbuhkan rasa ingin tahu, 

member tantangan untuk belajar lebih jauh. 

e. Mengembangkan kecakepan hidup, meliputi : mengembangkan 

kecakapan hidup, social dan akademik. 

2. Komponen bahasa 

a. Sesuai dengan perkembangan siswa, meliputi : kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan berpikir dan social emosional siswa. 

b. Komunikatif, meliputi : keterpahaman siswa terhadap pesan, 

kesesuaian ilustrasi dengan substansi pesan, dialogis dan interaktif, 

kemampuan memotivasi siswa untuk merespon pesan, dorongan 

berpikir kritis pada siswa. 

c. Koherensi dan keruntutan alur piker, meliputi (1) ketertautan antar 

bab, antar bab dan sub-bab, antar sub-sub dalam bab dan antara alinea 

dalam sub bab; (2) keutuhan makna dalam bab, dalam sub-bab dan 

makna dalam satu alinea. 

d. Kesesuaian dengan kaidah bahas Indonesia yang benar, meliputi : 

ketepatan tata bahasa, ketepatan ejaan. 

e. Penggunaan istilah dan symbol/lambing, meliputi : konsistensi 

penggunaan istilah, konsistensi penggunaan symbol. 

3. Komponen penyajian 
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a. Teknik penyajian, meliputi : konsistensi sistematika sajian dalam bab, 

kelogisan penyajian, keruntutan konsep, hubungan antara fakta antara 

konsep dan antara prinsip serta antara teori, keseimbangan antar bab 

dan keseimbangan substansi antar sub-sub dalam bab, 

kesesuain/ketepatan ilustrasi dengan materi dalam bab, identifikasi 

table, gambar dan lampiran. 

b. Penyajian pembelajaran, meliputi : berpusat pada siswa, keterlibatan 

siswa, keterjalinan komunikasi interaktif, kesesuaian dan karakteristik 

mata pelajaran, kemampuan merangsang kedalaman berpikir siswa, 

kemampuan memunculkan umpan balik untuk evaluasi. 

 

 

C. Media Pembelajaran 

 

Media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan dan berfungsi menyampaikan pesan pembelajaran dari 

penyampai pesan (guru) kepada penerima pesan (siswa).   

Susilana dan Riyana (2007: 5) menjelaskan bahwa kata media berasal dari 

bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara 

harfiah berarti perantara atau penghantar. 

Susilana dan Riyana (2007: 6)  mengemukakan bahwa:   

Media pembelajaran selalu terdiri atas dua unsur penting, yaitu unsur 

peralatan atau perangkat keras (hardware) dan unsur pesan yang 

dibawanya (message/software).  Dengan begitu, media pembelajaran 

memerlukan peralatan untuk menyajikan, namun yang terpenting bukanlah 

peralatan itu, tetapi pesan atau informasi belajar yang dibawakan oleh 

media tersebut.   

Sedangkan  Gerlacch dan Ely dalam Asyhar (2011: 7-8)  mengemukakan 

bahwa: 

Media pembelajaran memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu termasuk 

manusia, materi atau kajian yang membangun suatu kondisi yang membuat 

peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap.  

Ia juga mengatakan media pembelajaran mencakup semua sumber yang 
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diperlukan untuk untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran, 

sehingga bentuknya bisa berbentuk perangkat keras (hardware), seperti 

komputer, televisi, proyektor, dan perangkat lunak (software) yang 

digunakan dalam perangkat keras. 

Media pembelajaran merupakan semua sumber yang diperlukan untuk 

melakukan komunikasi dalam pembelajaran yang dapat berupa hardware dan 

software.  Media pembelajaran memiliki cakupan yang sangat luas, karena 

semua sumber yang diperlukan dalam pembelajaran merupakan media 

pembelajaran. 

Sedangkan menurut National Education Associaton dalam Sudrajat (2008:1)  

Media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun 

pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras.  

Menurutnya media pembelajaran mempunyai beberapa fungsi diantaranya: 

(a) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki oleh para peserta didik.  Pengalaman tiap peserta didik berbeda-

beda, tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan 

pengalaman anak, seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, dan 

sebagainya; (b) Media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan tersebut.  

Jika peserta didik tidak mungkin dibawa ke obyek langsung yang 

dipelajari, maka obyeknyalah yang dibawa ke peserta didik. Obyek 

dimaksud bisa dalam bentuk nyata, miniatur, model, maupun bentuk 

gambar-gambar yang dapat disajikan secara audio visual dan audial; (c) 

Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas; (d) Media 

pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta 

didik dengan lingkungannya; (e) Media menghasilkan keseragaman 

pengamatan; (f) Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, 

konkrit, dan realistis; (g) Media membangkitkan keinginan dan minat bar;, 

(h) Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar; 

(i) Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang 

konkrit sampai dengan abstrak. 
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Media pembelajaran mempunyai beberapa fungsi dalam proses pembelajaran 

diantaranya  membangkitkan keinginan dan minat baru, menumbuhkan 

motivasi belajar dan memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari 

yang konkrit sampai dengan abstrak dan lain-lain tergantung dari jenis media 

yang digunakan.  

Menurut Sudrajat (2008: 2) terdapat berbagai jenis media belajar antara lain:  

(1) Media Visual : grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik.  

(2) Media Audial : radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan 

sejenisnya. (3) Projected still media : slide; over head projektor (OHP), in 

focus dan sejenisnya. (4) Projected motion media : film, televisi, video 

(VCD, DVD, VTR), komputer dan sejenisnya. 

 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

merupakan segala sesuatu (baik benda hidup maupun benda mati) yang dapat 

menyalurkan pesan dari suatu sumber, dapat merangsang fikiran, perasaan, 

dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses 

belajar secara efisien dan efektif  pada diri peserta didik. Sedangkan beberapa 

manfaat dari penggunaan media pembelajaran antara lain adalah dapat 

memperjelas penyajian pesan informasi, dapat meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian siswa sehingga menimbulkan motivasi belajar, 

interaksi secara langsung antara siswa dan lingkungannya dan meningkatkan 

kemungkinan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan 

minatnya tanpa kepasifan.   
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D. 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. 

 

Perancang pengajaran harus berupaya untuk membuat materi dengan media 

berbasis teks ini menjadi interaktif, Masduki (2008) petunjuk yang dapat 

membantu menyiapkan media berbasis teks yang interaktif yaitu: 

a. Sajikan informasi dalam jumlah yang selayaknya dapat dicerna, diproses, 

dan dikuasai. 

b. Pertimbangkan hasil pengamatan dan analisis kebutuhan siswa dan 

siapkan latihan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. 

c. Pertimbangkan hasil analisis respons siswa. 

d. Siapkan kesempatan bagi siswa untuk dapat belajar sesuai dengan 

kecepatan dan kemampuan mereka, keberhasilan penyajian materi 

dengan media berbasis teks sangat ditentukan oleh kesempatan siswa 

belajar berdasarkan kemampuannya. 

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

kasus, berlomba, atau simulasi. 

 

Beberapa cara yang digunakan untuk menarik perhatian pada media berbasis 

cetakan adalah warna, huruf, dan kotak.  Warna digunakan sebagai alat 

penuntun dan penarik perhatian kepada informasi yang penting. Informasi 

yang penting dapat pula diberi tekanan dengan menggunakan kotak.  

Penggunaan garis bawah sebagai alat penuntun sedapat mungkin dihindari 

karena membuat kata itu sulit dibaca.  

 


