
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Belajar 

Menurut pendapat tradisional, belajar adalah menambah dan mengumpulkan 

sejumlah pengetahuan. Sedangkan ahli pendidikan modern merumuskan 

perbuatan belajar sebagai berikut: “ Belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau 

perubahan dalam diri sesorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku 

yang baru berkat pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang baru itu misalnya 

dari tidak tahu menjadi tahu, timbulnya pengertian baru, serta timbul dan 

berkembangnya sifat-sifat sosial, susila, dan emosional” (Aqib, 2002: 42). 

Gagne dalam Sulhan (2006: 5) berpendapat bahwa belajar adalah sebuah proses 

perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia, seperti 

sikap, minat atau nilai dan perubahan kemampuannya, yakni peningkatan 

kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance (kinerja).Sulhan (2006: 

5) mengungkapkan perubahan tingkah laku tersebut harus dapat bertahan selama 

jangka waktu tertentu. Dengan demikian belajar pada dasarnya dapat dipandang 

sebagai suatu proses perubahan positif-kualitatif yang terjadi pada tingkah laku 

siswa sebagai subjek didik akibat adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, 

nilai, sikap, minat apresiasi, kemampuan berpikir logis dan kritis, kemampuan 
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interaktif, dan kreativitas yang telah dicapainya. Konsep belajar demikian 

menempatkan manusia yang belajar tidak hanya pada proses tekni, tetapi 

sekaligus pada proses normatif. Hal ini penting agar perkembangan kepribadian 

dan kemampuan pembelajar (siswa) terjadi secara harmnonis dan optimal  

George J. Mouly dalam Trianto (2010: 9) menyatakan bahwa belajar pada 

dasarnya adalah proses perubahan tingkah laku seseorang berkat adanya 

pengalaman. Pendapat senada juga disampaikan oleh Kimble dan Garmezi dalam 

Trianto (2010: 9) yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku 

yang relatif permanen, terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Sedangkan Garry 

dan Kisley dalam Trianto (2010: 9) menyatakan bahwa belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku yang orisinal melalui pengalaman dan latihan-latihan. 

Pendapat di atas tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan Jean Piaget dalam 

Trianto (2010: 29), Piaget yakin bahwa pengalaman-pengalaman fisik dan 

manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan perkembangan. Piaget 

juga berpendapat bahwa setiap individu pada saat tumbuh mulai dari bayi yang 

baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa mengalami empat tingkat 

perkembangan kognitif. Empat tingkat perkembangan kognitif  tersebut dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3. Tahap-tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

Tahap Perkiraan Usia Kemampuan-kemampuan Utama 

Sensomotor Lahir sampai 2 

tahun 

Terbentuknya konsep “kepermanenan 

objek” dan kemampuan gradual dari 

perilaku reflektif ke perilaku yang 

mengarah kepeda tujuan. 
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Tabel 3. (Lanjutan) 

Praoperasional 2 sampai 7 tahun Perkembangankemampuanmenggunakan 

simbol-simbol untuk menyatakan objek 

objek dunia. Pemikiran masih egosentris 

dan sentrasi. 

Operasi 

Konkret 

7 samapai 11 

tahun 

Perbaikan dalam kemampuan untuk 

berpikir secara logis. Kemampuan-

kemampuan baru termasuk penggunaan 

operasi-operasi yang dapat-balik. 

Pemikiran tidak lagi sentrasi tetapi 

desentras, dan pemecahan masalah tidak 

begitu dibatasi oleh keegosentrisan. 

Operasi 

Formal 

11 tahun sampai 

dewasa 

Pemikiran abstrak dan murni simbolis 

mungkin dilakukan. Masalah-masalah 

dapat dipecahkan melalui penggunaan 

eksperimentasi sistematis. 

Sumber: Nur (dalam Trianto, 2010: 29) 

Pada tahap sensomotor anak belum mempunyai kesadaran konsep obyek yang 

tetap, sedangkan pada tahap operasi konkrit pola pikir anak mulai menunjukkan 

hubungan fakta-fakta riil yang diamati dengan pengalaman lampau. 

Dengan demikian, inti dari belajar adalah adanya perubahan tingkah laku karena 

adanya pengalaman.Perubahan tingkah laku tersebut dapat berupa perubahan 

keterampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan, dan pemahamaPembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran memberikan hasil yang baik, sebab anak 

dituntut untuk berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta 

pengetahuan yang menyertainya. Anak yang belajar dengan metode penemuan, 

selalu memulai dengan memusatkan pada manipulasi material atau benda, 

kemudian anak menemukan keteraturan-keteraturan.Selanjutnya anak menemukan 

konsep yang satu dengan yang lainnya.Akhirnya anak dapat menemukan 
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penyelesaian dari masalah yang diberikan dengan melakukan sendiri melalui 

media pembelajaran yang diamati. 

 

Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah segenap 

rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan 

mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau 

kemahiran berdasarkan alat indera dan pengalamannya. 

 

B. Aktivitas Belajar 

 

Secara bahasa aktivitas belajar berasal dari dua kata, yaitu aktivitas dan belajar. 

Menurut Sardiman (2001: 93) Aktivitas merupakan kegiatan untuk melakukan 

sesuatu yang telah direncanakan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. 

Dalam kaitannya dengan belajar, serta urgensinya, digambarkan oleh Sardiman 

(2001: 93) mengapa di dalam belajar memerlukan aktivitas sebab pada prinsipnya 

belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan 

kegiatan.Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas.Itulah sebabnya aktivitas 

merupakan prinsip di dalam interaksi belajar mengajar. 

 

Sejalan dengan pengertian di atas, Baharuddin (2010: 162) memberikan 

pengertian, bahwa belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk 

mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau 

pengalaman-pengalaman yang dapat membawa perubahan bagi si pelaku baik 

perubahan pengetahuan, sikap maupun ketrampilan. 
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Menurut Paul B. Diendrich dalamSardiman(2004:101)membuat suatu daftar 

macam-macam aktivitas siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

1. Visual activites, seperti membaca, memperhatikan gambar,memperhatikan 

demonstrasi percobaan pekerjaan orang lain. 

2. Oral activites, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengajukan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi dan interupsi. 

3. Listening activites, seperti mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, music 

dan pidato.  

4. Writing activites, seperti menulis: cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin 

5. Drawing activites, seperti menggambar, membuat grafik, peta diagram. 

6. Motor activites, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

mereparasi model, bermain, berkebun dan berternak. 

7. Mental activites, seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan. 

8. Emotional activites, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup 

 

Sebagai pusat belajar, siswa harus lebih aktif berkegiatan untuk membangun suatu 

pemahaman, keterampilan, dan sikap/perilaku tertentu (Active Learning).Nasar 

(2006: 31) aktivitas siswa itu menjadi penting ditekankan karena belajar itu pada 

hakikatnya adalah proses yang aktif di mana siswa  menggunakan pikirannya 

untuk membangun pemahaman (constructivism aproach). 

Menurut Rohani (2010: 8) belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam 

aktivitas, baik aktivitas fisik maupun aktivitas spikis.Aktivitas fisik adalah peserta 

didik giat dan aktif dengan anggota badan, sedangkan aktivitas psikis (kejiwaan) 

adalah jika daya dan jiwanya bekerja dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

merupakankegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar 
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mengajar.Kegiatan–kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada 

proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas–tugas, 

dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.Aktivitas yang dilakukan bukan 

hanya melibatkan aktivitas fisik saja, melainkan juga melibatkan aktivitas psikis 

siswa sebagai peserta didik. 

C. Hasil Belajar 

Gagne dalam Adriana (2010: 7) memberikan lima macam hasil belajar, tiga yang 

pertama bersifat kognitif, yang keempat bersifat afektif, dan yang kelima bersifat 

psikomotorik. Adapun Taksonomi Gagne tentang hasil-hasil belajar, meliputi: 

1. Informasi verbal (verbal information) 

2. Keterampilan-keterampilan intelektual (intellectual skills) 

a. Diskriminasi (discrimination) 

b. Konsep-konsep kongkret (concrete concepts) 

c. Konsep-konsep terdefinisi (defined concepts) 

d. Aturan-aturan (rules) 

3. Strategi-strategi kognitif (cognitive strategies) 

4. Sikap-sikap (attitudes) 

5. Keterampilan-keterampilan (motor skill) 

 

Untuk lebih jelasnya marilah kita bahas satu persatu dari lima hasil belajar 

tersebut. 
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1. Informasi verbal (verbal information) 

Informasi verbal adalah informasi yang diucapkan orang dari membaca, dari 

radio, televisi, komputer, dan sebagainya.Informasi ini meliputi nama-nama, 

fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan generalisasi-generalisasi. Hasil-hasil belajar 

ini telah dimiliki oleh siswa, bila ia dapat menyebutkan nama fakta, prinsip 

atau generalisasi. 

2. Keterampilan-keterampilan intelektual (intellectual skills) 

Keterampilan intelektual terungkap dari pernyataan yang dimulai dengan 

istilah bagaimana.Contohnya bagaimana membedakan, bagaimana 

menunjukkan suatu konsep kongkret, bagaimana mendefinisikan suatu 

konsep, bagaimana melakukan sesuatu dengan aturan. 

3. Strategi-strategi kognitif (cognitive strategies) 

Strategi-strategi kognitif adalah kemampuan-kemampuan internal yang 

terorganisasi.Berbeda dengan keterampilan intelektual yang diarahkan 

terhadap aspek-aspek lingkungan pelajar (siswa), dalam strategi-strategi 

kognitif berupa pengendalian tingkah laku pelajar itu sendiri dalam 

mengendalikan lingkungannya. Siswa menggunakan strategi kognitif dalam 

memikirkan tentang apa yang telah dipelajarinya dan memecahkan masalah 

tersebut secara kreatif. 

4. Sikap-sikap (attitudes) 

Sikap merupakan pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat mempengaruhi 

tingkah laku kita terhada benda-benda, kejadian-kejadian atau makhluk hidup. 

Sekelompok sikap yang penting ialah sikap-sikap kita terhadap orang lain atau 

sikap sosial.  
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5. Keterampilan-keterampilan (motor skill) 

Keterampilan motorik tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan fisik, tetapi 

juga kegiatan-kegiatan motorik yang digabungkan dalam kegiatan 

keterampilan intelektual (Adriana, 2010: 8) 

 

D. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sering juga kita menyebutnya Ilmu Sains, 

yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep saja tetapi juga merupakan 

proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta 

didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan(Depdiknas, 2006: 47), bahwa: 

Ilmu  Pengetahuan  Alam  (IPA)  berhubungan  dengan  cara mencari  tahu  

tentang  alam   secara   sistematis,   sehingga   IPA bukan   hanya   penguasaan   

kumpulan  pengetahuan  yang  berupa fakta-fakta,  konsep-konsep,  atau  prinsip-

prinsip  saja  tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi  wahana  bagi  peserta  didik  untuk  mempelajari  diri 

sendiri  dan  alam  sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjutdalam 

menerapkannya di dalam  kehidupan   sehari-hari.   Proses pembelajarannya   

menekankan   pada   pemberian  pengalamanlangsung  untuk  mengembangkan  

kompetensi  agar    menjelajahi dan  memahami  alam  sekitar  secara  ilmiah.  

Pendidikan  IPA diarahkan  untuk  inkuiri   dan   berbuat   sehingga   dapat 

membantu   peserta   didik   untuk   memperoleh  pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar. 

 

IPA merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fenomena-

fenomena alam yang disusun melalui tahapan-tahapan metode ilmiah yang 
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bersifat khas-khusus, yaitu penyusunan hipotesis, penarikan kesimpulan dan 

seterusnya (Slamet, 2010: 1-1). 

 

Chalufaur dan Karen (2004: 1) menyatakan bahwa Sains lebih dari sekedar 

pengetahuan, sains juga merupakan proses eksplorasi yang kita sebut penyelidikan 

ilmiah. Saat ilmuwan mencoba untuk mempelajari sesuatu tentang kejadian, 

obyek, atau  materi, ia melakukan observasi, ingin tahu dan bertanya. Ia juga 

berlanjut dan berfokus pada satu pertanyaan, meramalkan apa yang ia rasa akan 

ditemukannya, dan mempersiapkan penyelidikan. Ia mengobservasi dari dekat 

dengan menggunakan inderanya dan peralatan untuk mengumpulkan serta 

mencatat data dan bukti. Melalui analisis data yang diperolehnya dan dan refleksi 

semua yang dilakukannya, ia mengembangkan gagasan dan teori baru serta 

menyampaikan semua itu pada orang lain. 

 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa IPA  atau SAINS 

merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fenomena-

fenomena alam secarasistematis,   sehingga   IPA bukan   hanya   penguasaan   

kumpulan  pengetahuan  yang  berupa fakta-fakta,  konsep-konsep,  atau  prinsip-

prinsip  saja  tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Melalui pembelajaran 

IPA, peserta didik dapat melakukan eksplorasi dengan mengadakan penyelidikan 

ilmiah secara langsunguntuk menggalikompetensi, sehingga siswa mampu 

menjelajahi dan  memahami  alam  sekitar  secara  ilmiah.Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi  wahana  bagi  peserta  didik  untuk  mempelajari  diri 
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sendiri  dan  alam  sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjutdalam 

menerapkannya di dalam  kehidupan   sehari-hari.   

 

E. Media Grafis 

1. Pengertian Media 

Media adalah suatu ekstensi manusia yang memungkinkannya mempengaruhi 

orang lain yang tidak mengadakan kontak langsung dengannya (Marshal 

Mcluhan dalam Trianto, 2010: 234). Media pembelajaran adalah sebagai 

penyampai pesan (the carriers of messages) dari beberapa sumber saluran ke 

penerima pesan (the receiver of the messages) (Trianto, 2010: 234). Media 

pembelajaran meliputi berbagai jenis, antara lain : pertama, media grafis atau 

media dua dimensi, seperti gambar, foto, grafik atau diagram; kedua, media 

model solid atau media dimensi tiga, seperti model-model benda ruang dimensi 

tiga, diorama, dan sebagainya; ketiga, media proyeksi, seperti film, filmstrip, 

OHP; keempat, media informasi, computer, internet; dan kelima, lingkungan 

(Trianto, 2010: 235). 

 

Teori media dalam arti umum, media berasal dari kata latin mediumyang 

berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan.Dari 

beberapa pendapat tentang media dapat disimpulkan bahwa media adalah 

perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat dipergunakan untuk 

menyampaikan informasi dari pengirim pesan ke penerima pesan. 
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2. Pengertian Media Grafis 

 

 

Pengertian media grafis yang dimaksudkan dalam tulisan ini ialah seni atau 

ilmu menggambar, terutamadiartikan untuk menggambar mekanik, juga 

diartikan sebagai penjelasan yang hidup, penjelasan yang kuat atau penyajian 

yang efektif.Grafis yang kuat atau penjelasan penyajian melalui media 

pembelajaran dapat dilakukan dengan mengombinasikan fakta-fakta, gagasan-

gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara ungkapan kata-kata dan 

gambar (Sudjana dan Rifa'i, 1991: 19) 

 

Sadiman (1986: 28) menyatakan media grafis adalah suatu penyajian secara 

visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar atau simbol 

visual lain dengan maksud untuk mengikhtiarkan, menggambarkan, 

merangkum suatu ide, data atau kejadian.Media grafis berfungsi untuk 

menyalurkan pesan dari sumber penerima pesan.Saluran yang dipakai 

menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dan dituangkan 

ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol itu perlu dipahami 

benar artinya proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efesien. Sadiman 

(1986: 28) juga menyatakan, selain fungsi umum tersebut,secara khusus media 

grafis berfungsi juga untuk menarik perhatian, memperjelas ide, 

mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan 

atau diabaikan bila tidak digrafiskan. Media grafis dapat dikelompokkan 
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menjadi dua golongan, yaitu media grafis bukan proyeksi dan media grafis 

proyeksi. Adapun penjabarannya antara lain adalah: 

a. Media grafis bukan proyeksi terdiri dari : 1) foto; 2) sketsa; 3) diagram; 

4)grafik (grafik garis,grafik batang, grafis balok); 5) bagan/chard; f) poster; 

6) karton dan karikatur; 7) peta/globe; 8) papan tulis; 9) papan flannel; 

10) papan buletin. 

b. Grafis  proyeksi: beningan/trasnparan 

 

Daripengertian media grafis yang diungkapkan di atas, makapeneliti dapat 

menyimpulkanbahwa media grafis adalah sebagai segala benda yang dapat 

dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrument yang 

digunakan untuk kegiatanberupa penyajian secara visual yang menggunakan titik-

titik, garis-garis, gambar-gambar atau simbol visual lain dengan maksud untuk 

menggambarkan,  merangkum suatu ide, data atau kejadian. Dengan media grafis 

diharapakan pembelajaran dapat lebih menarik perhatian siswa, sehingga siswa 

merasa senang dalam proses pembelajaran. Hal itu tentunya akan berpengaruh 

pada peningkatan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

 

Peneliti juga menyimpulkan, bahwa media grafis dalam pembelajaran sekarang ini 

bukan lagi merupakan hal yang baru dalam dunia pendidikan, karena dengan 

adanya media tersebut akan lebih meningkatkan daya serap siswa dalam 

memahami pesan-pesan pembelajaran. Dengan begitu, pengajaran yang serba 

verbalistik dalam proses pembelajaran di kelas akan berkurang dengan sendirinya, 

sehingga proses pembelajaran merupakan hubungan timbal balik antara seorang 
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guru denganmurid-muridnya dalam kelas. Untuk itulah, guru dituntut untuk 

terampil menggunakan media pembelajaran, seperti media grafis. Penggunaan 

media grafisoleh seorang guru dalam proses pembelajaran dianggap sangat 

penting, terutama bila dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dengan begitu diharapkan pada diri siswa akan diperoleh hasil 

belajar yang lebih optimal. 

 

F. Macam-macam Media Grafis 

 

Macam-macam media grafis dalam proses pembelajaran. Ada beberapa media 

grafis yang sering digunakan dalam proses pembelajaran, di antaranya adalah: 

 

1. Bagan  

Istilah bagan meliputi beberapa jenis presentasi grafis seperti: peta, grafis, 

lukisan, diagram, dan poster bahkan dalam hubungan ini bagan didefinisikan 

sebagai kombinasi antara media grafis dan gambar foto yang dirancang untuk 

mengvisualisasikan secara logis dan teratur mengenai fakta, pokok atau 

gagasan. Fungsi yang utama dari bagan adalah menguatkan hubungan 

perbandingan, jumlah relatif, perkembangan, proses pengklasifikasian dan 

organisasi. 

 

2. Papan Tulis  

Papan tulis adalah peralatan yang sangat diperlukan dalam tiap sekolah dan 

tiap kelas, bahkan dapat dikatakan papan tulis itu menjadi fasilitas yang 
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mutlak yang mempunyai kemampuan menyampaikan informasi secara visual 

tetapi, tidak dapat menampilkan suara maupun gerak. 

 

3. Diagram  

Diagram merupakan gambaran atau sketsa dari bagian suatu benda yang 

menunjukkan langkah-langkah suatu proses kerja. Diagram biasanya 

menjelaskan suatu hubungan antara data. 

 

4. Gambar  

Gambar yaitu media yang merupakan reproduksi bentuk asli dalam dua 

dimensi.Media ini dapat berupa foto atau lukisan.Gambar adalah media yang 

paling umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana.Oleh karena 

itu, sebuah gambar dapat berbicara lebih banyak daripada seribu kata. 

 

5. Peta dan Globe  

Yang dimaksud dengan peta ialah suatu penyajian visual atas permukaan 

bumi, sedangkan globe adalah model dari bumi atau sebagian bumi tiruan 

dalam bentuk yang kecil.Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa peta dan 

globe adalah alat yang biasanya dipergunakan dalam pelajaran ilmu 

bumi.Oleh karena itu, tujuan penggunaan alat-alat tersebut senantiasa 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. 

6. Model (Benda Tiruan)  

Model atau benda tiruan ini dibutuhkan dengan asumsi bahwa bahwa 

keterbatasan dan keterikatan kita kepada ruang dan waktu tidak 
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memungkinkan untuk memperoleh perekaman langsung mengenai semua 

hal.Banyak hal-hal yang jauh tempatnya atau terjadi pada waktu yang lama 

yang tidak dapat kita alami secara langsung, misalnya peristiwa masa lalu, 

keadaan dalam gunung berapi, bentuk bola bumi, kerjanya jantung, kehidupan 

bakteri, dan lain sebagainya(http://ejurnal.uinalauddin.ac.id). 

 

G. Fungsi Media Grafis dalam Proses Pembelajaran 

 

Menurut Safei (http://ejurnal.uin-alauddin.ac.id)media grafis termasuk media 

visual. Sebagaimana halnya media yang lain, media grafis berfungsi untuk 

menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan, pesan yang akan disampaikan 

dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut 

perlu dipahami benar artinya, agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan 

efisien. Selain fungsi umum tersebut, secara khusus media grafis berfungsi pula 

untuk menarik perhatian, sajianide, mengilustrasikan fakta yang memperjelas, 

dengan asumsi bahwa mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak 

digrafiskan. Hal ini dimungkinkan karena media ini sangat sederhana, mudah 

membuatnya, dan relatif murah ditinjau dari segi biayanya. 

Selain fungsi tersebut, media grafis juga memiliki 4 fungsi, yaitu:  

1. Untuk menarik perhatian supaya anak bangkit minat dan perhatiannya, 

sehingga ia aktif baik memperhatikan maupun terdorong untuk mem-

pelajarinya lebih lanjut. 

2. Untuk memperjelas ide atau buah pikiran yang sifatnya abstrak dengan  

perhitungan media grafis dapat ditangkap dengan jelas oleh siswa. 

http://ejurnal.uin-alauddin.ac.id)/
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3. Memperkenalkan buah pikiran baruyang sebenarnya sukar dibayangkan. 

4. Memperkuat daya ingat terhadap sesuatu perangsang sehingga susah  

untuk dilupakan  

 

H. Kelebihan dan Kekurangan Media Grafis dalam ProsesPembelajaran 

 

Betapapun baiknya sebuah media grafis pasti memiliki kelebihan di satu sisi dan 

di sisi yang lain memiliki pula kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari media 

grafis menurut Safei (http://ejurnal.uin-alauddin.ac.id)adalah sebagai berikut: 

1. Kelebihan Media Grafis  

a. Dapat menerjemahkan ide-ide yang abstrak ke dalam bentuk yang 

lebihrealistik. 

b. Dapat ditemukan dalam buku-buku pelajaran, majalah, surat kabar,  

kalender, dan perpustakaan. 

c. Mudah menggunakannya. 

d. Dapat digunakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. 

e. Menghemat waktu dan tenaga dan juga menarik perhatian siswa. 

f. Harganya relatif lebih murah daripada jenis-jenis media pengajaranlainnya. 

g. Dapat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang.  

h. Dapat mengatasi kekuatan daya maupun panca indera manusia. 

i. Sifatnya konkret dan lebih realistis. 

j. Dapat memperjelas suatu masalah sehingga dapat membetulkan 

kesalahpahaman. 

 

http://ejurnal.uin-alauddin.ac.id)/
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2. Kekurangan media grafis  

Kekurangan media grafis adalah: 

a. Kadang-kadang ukurannya terlalu kecil untuk digunakan pada kelompok 

siswayang cukup besar.  

b. Pada umumnya hanya dua dimensi yang tampak, sedangkan dimensi yang 

lainnya tidak jelas. 

c. Tidak dapat memperlihatkan suatu pola gerakan secara utuh. 

d. Tanggapan bisa berbeda-beda terhadap gambar yang sama. 

e. Sulit dipahami oleh siswa yang tingkat usia dan pendidikannya masih 

rendah.  

f. Membutuhkan pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang khusus dari 

guru. 

g. Tidak cocok bila dipergunakan dalam kelas yang luas serta pembelajaran 

kelompok besar. 

h. Sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3 dan tidak 

memperlihatkan gerak seperti halnya gerakan hidup. 

i. Terlalu menekankan pada persepsimata juga kemungkinan kelas akan 

penuh dengan gambar. 

j. Gambar benda terlalu komplekskurang efektif untuk kegiatan 

pembelajaran.  
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I. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir tersebut di atas, diajukan hipotesis 

tindakan sebagai berikut: 

1. Melalui penggunaan media grafis dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA 

siswa kelas V SDN 2 Gedung Gumanti. 

2. Melalui penggunaan media grafisdapat meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa kelas V SDN 2 Gedung Gumanti. 


