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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Media Video 

 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar Media adalah 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang 

untuk belajar (Sadiman, 2009:6). 

 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

‘tengah’, ‘perantara’ atau ,’pengantar’. Dalam bahasa Arab media adalah 

sebuah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima 

pesan. Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, 

atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan. 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, photografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, 

dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Association of 

Education and Communication Technology (AECT) membatasi media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan 

pesan atau informasi (Sadiman, 2009:6). 
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Media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungan yang 

efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar, yaitu siswa dan isi 

pelajaran. Di samping itu, dapat pula mencerminkan pengertian bahwa setiap 

sistem pembelajaran yang melakukan peran mediasi, mulai dari guru sampai 

kepada peralatan paling canggih, dapat disebut media. Jadi, ringkasnya 

media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan 

pembelajaran (Azhar Arsyad, 2011:3).  

 

Media audio adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio 

dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Program video 

dimanfaatkan dalam program pembelajaran, karena memberikan pengalaman 

tidak terduga kepada siswa, selain itu juga program video dapat 

dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan kecepatan untuk 

mendemonstrasikan perubahan dari waktu ke waktu. Kemampuan video 

dalam memvisualisasikan materi terutama efektif untuk membantu anda 

menyampaikan materi bersifat dinamis. Materi memerlukan visualisasi  

mendemonstrasikan hal-hal seperti gerakan motorik tertentu, ekspresi wajah, 

maupun suasana lingkungan tertentu adalah paling baik disajikan melalui 

pemanfaatan teknologi video (Asyar, 2011:76). 

 

Kemajuan teknologi video juga memungkinkan format sajian video dapat 

bermacam-macam, mulai dari kaset, CD (compact disc, dan DVD (Digital 

Versatile Disc). Hal ini mempermudah dalam menontonnya bisa lewat video 

player, VCD, DVD, juga bisa didistribusikan melalui siaran televisi. Oleh 

karena itulah suatu materi yang direkam dalam bentuk video dapat digunakan 
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baik untuk proses pembelajaran tatap muka (langsung) maupun jarak jauh 

tanpa kehadiran guru. Karena kemampuan itulah maka teknologi video 

banyak digunakan sebagai salah satu alat pembelajaran utama dalam sistem 

pendidikan, terutama di negara-negara maju (Daryanto, 2010:88). 

 

Keuntungan menggunakan media video antara lain ; ukuran tampilan video 

sangat fleksibel dan diatur sesuai dengan kebutuhan, video merupakan bahan 

ajar non cetak yang kaya informasi dan lugas karena disampaikan kehadapan 

siswa secara langsung, video menambah suatu dimensi baru terhadap 

pembelajaran.Video menggambarkan suatu obyek  bergerak bersama-sama 

dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan video melukiskan 

gambar hidup dan suara memberinya daya tarik tersendiri. Media ini pada 

umumnya digunakan untuk tujuan –tujuan hiburan, dokumentasi, dan 

pendidikan. Video juga menyajikan informasi, memaparkan proses, 

menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, 

menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap (Arsyad, 

2009:10). 

 

Menurut (Anderson 1994:103-105) media film dan video mempunyai 

kelebihan dan kekurangan diantaranya: 

1. Kelebihan 

a. Video melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa 

ketika mereka membaca, berdiskusi dan lain-lain. Video 

merupakan pengganti alam sekitar dan bahkan menunjukkan 
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objek yang normal tidak dapat dilihat, seperti cara kerja 

jantung ketika berdenyut. 

b. Video menggambarkan suatu proses secara tepat yang 

disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. 

c. Disamping mendorong dan meningkatkan motivasi, video 

menanamkan sikap-sikap dan segi efektif lainnya. Misalnya 

video kesehatan yang menyajikan proses berjangkitnya 

penyakit diare yang membuat siswa sadar terhadap pentingnya 

kebersihan makanan dan minuman. 

d. Video mengandung nilai-nilai positif mengandung pemikiran 

dan pembahasan dalam kelompok siswa. Bahkan video, seperti 

slogan yang sering didengar membawa dunia ke dalam kelas. 

e. Video ditunjukkan kepada kelompok besar atau kelompok 

kecil, kelompok yang heterogen maupun perorangan. 

f. Dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar frame 

demi frame, video ditampilkan dalam satu atau dua menit. 

Misalnya, bagaimana kejadian mekarnya bunga dari kuncup. 

2. Kekurangan 

a. Pengadaan video umumnya memerlukan biaya mahal dan 

waktu yang banyak. 

b. Pada saat video dipertunjukkan, gambar-gambar bergerak terus 

sehingga tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang 

ingin disampaikan. 
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c. Video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

 

Video pembelajaran dalam format disk dioperasikan dengan 

menggunakan VCD/DVD player dan ditampilkan melalui televisi atau 

LCD, juga langsung diputar melalui PC komputer. Media jenis ini juga 

digunakan untuk menyajikan bagian-bagian dari suatu proses dan 

prosedur secara utuh sehingga memudahkan siswa dalam mengamati 

dan menirukan langah-langkah suatu prosedur yang harus dipelajari 

(Arsyad 2009:19). 

 

B.  Model Pembelajaran Kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD)  

 

 

Banyak ahli telah mencoba mengemukakan pengertian pembelajaran 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran 

dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 5 orang dengan struktur 

kelompok yang bersifat heterogen (Rusman 2010:202). Pengelompokan 

heterogenitas merupakan ciri yang menonjol dalam model pembelajaran 

kooperatif. Kelompok heterogenitas bisa dibentuk dengan 

memperhatikan jenis kelamin, latar belakang, agama, sosial-ekonomi 

dan etnik, serta keterampilan akademis. Kelompok heterogen 

memberikan kesempatan untuk saling mengajar dan saling mendukung, 

meningkatkan relasi dan interaksi antara agama, etnik, dan jenis 

kelamin, serta memudahkan pengelolaan kelas karena dengan adanya 
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satu orang yang berketerampilan akademis tinggi, guru mendapatkan 

satu asisten untuk setiap tiga orang (Lie 2008:41). 

 

Pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan belajar siswa dilakukan 

dengan cara berkelompok. Model pembelajaran kelompok adalah 

rangkaian kegiatan belajar dilakukan oleh siswa dalam kelompok-

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan (Sanjaya, 2010:203). Pembelajaran kooperatif atau 

pembelajaran gotong royong adalah sistem pengajaran memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan sesama siswa 

dalam tugas-tugas yang terstruktur, dalam sistem ini guru bertindak 

sebagai fasilitator (Lie 2008:12). 

 

Pembelajaran kooperatif menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif 

dan positif dalam kelompok. Ini membolehkan pertukaran ide dan 

pemeriksaan ide sendiri dalam suasana tidak terancam, sesuai dengan 

falsafah konstruktivisme. Dengan demikian, pendidikan hendaknya 

mampu mengondisikan dan memberikan dorongan untuk 

mengoptimalkan dan membangkitkan potensi siswa, menumbuhkan 

aktivitas serta daya cipta (kreativitas), sehingga akan menjamin 

terjadinya dinamika di dalam proses pembelajaran (Rusman, 2010:201). 

 

Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi 

pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk 

mencapai tujuan bersama (Trianto, 2009:58). Tujuan pokok belajar 

kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan 
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prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara 

kelompok (Trianto, 2009:57). 

 

Tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning. 

Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur model pembelajaran 

kooperatif harus ditetapkan yang meliputi: 

a. Saling ketergantungan positif 

b. Tanggung jawab perseorangan 

c. Tatap muka 

d.  Komunikasi antar anggota 

e. Evaluasi proses kelompok (Lie, 2008:31). 

 

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe, dari setiap tipe 

memiliki perbedaan terutama pada prosedur pembelajarannya. Salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif adalah STAD. Pembelajaran 

kooperatif tipe STAD merupakan pembelajaran kooperatif dengan 

menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap 

kelompok 5 orang siswa secara heterogen diawali dengan penyampaian 

tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, 

dan penghargaan kelompok (Trianto, 2009:68). 

 

Banyak ahli telah mencoba mengemukakan pengertian pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Tipe STAD merupakan variasi pembelajaran 

kooperatif yang paling banyak diteliti. Tipe ini juga sangat mudah 

diadaptasi, telah digunakan dalam matematika, IPA, IPS, bahasa 
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inggris, teknik, dan banyak subjek lainnya, dan pada tingkat sekolah 

dasar sampai perguruan tinggi (Rusman, 2010:213). 

 

Adapun langkah-langkah pembelajaran Kooperatif Tipe STAD sebagai 

berikut: 

1. Penyampaian tujuan dan motivasi 

 Menyampaikan tujuan pelajaran ingin dicapai pada pembelajaran 

tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar.  

2. Pembagian kelompok 

Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, setiap kelompoknya 

terdiri dari 5 siswa yang memprioritaskan heterogenitas 

(keragaman) kelas dalam prestasi akademik, jenis kelamin/jenis 

kelamin, ras atau etnik. 

3. Presentasi dari guru 

Guru menyampaikan materi pelajaran dengan terlebih dahulu 

menjelaskan tujuan pelajaran ingin dicapai pada pertemuan tersebut 

serta pentingnya pokok bahasan tersebut dipelajari. Guru memberi 

motivasi siswa dapat belajar dengan aktif dan kreatif. Di dalam 

proses pembelajaran guru dibantu oleh media, demonstrasi, 

pertanyaan atau masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari. Dijelaskan juga tentang keterampilan yang diharapkan 

dikuasai siswa, tugas dan pekerjaan yang dilakukan serta cara-cara 

mengerjakannya. 
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4. Kegiatan belajar dalam tim (kerja tim) 

Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. Guru 

menyiapkan lembar kerja sebagai pedoman bagi kerja kelompok, 

sehingga semua anggota menguasai dan masing-masing 

memberikan kontribusi. Selama tim bekerja, guru melakukan 

pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan, dan bantuan bila 

diperlukan. Kerja tim ini merupakan ciri terpenting dari STAD. 

5. Kuis (evaluasi) 

Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang 

materi yang dipelajari dan melakukan penilaian terhadap presentasi 

hasil kerja masing-masing kelompok. Siswa diberikan kursi secara 

individual dan tidak dibenarkan bekerja sama. Ini dilakukan untuk 

menjamin agar siswa secara individu bertanggung jawab kepada 

diri sendiri dalam memahami bahan ajar tersebut. 

6. Penghargaan prestasi tim  

Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan 

diberikan angka dengan rentang 0-100. Selanjutnya pemberian 

penghargaan atas keberhasilan kelompok dilakukan oleh guru 

(Rusman 2010:215). 

Penghargaan atas keberhasilan kelompok dilakukan oleh guru 

dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:  

 Menghitung skor kelompok 

Skor kelompok dihitung dengan membuat rata-rata skor 

perkembangan anggota kelompok, yaitu dengan menjumlahkan 
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semua skor perkembangan individu anggota kelompok dan 

membagi sejumlah anggota kelompok tersebut. Sesuai dengan 

rata-rata skor perkembangan kelompok. 

 Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok 

Setelah masing-masing kelompok atau tim memperoleh 

predikat, guru memberikan hadiah atau penghargaan kepada 

masing-masing kelompok sesuai dengan prestasinya (Trianto, 

2009:71-71). 

 

C. Aktivitas Siswa 

 

Aktivitas merupakan kegiatan dilakukan oleh seseorang untuk 

mencapai tujuan tertentu. Aktivitas sangat diperlukan dalam proses 

belajar agar kegiatan belajar mengajar menjadi efektif. Pengajaran yang 

efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri 

atau melakukan aktivitas sendiri (Hamalik, 2004:171). Melalui 

aktivitas, siswa mengembangkan kemampuan dimilikinya. Seseorang 

dikatakan aktif belajar jika dalam belajarnya mengerjakan sesuatu 

sesuai dengan tujuan belajarnya, memberi tanggapan terhadap suatu 

peristiwa yang terjadi dan mengalami atau turut merasakan sesuatu 

dalam proses belajarnya. Dengan melakukan banyak aktivitas yang 

sesuai dengan pembelajaran, siswa mampu mengalami, memahami, 

mengingat dan mengaplikasikan materi yang telah diajarkan. Adanya 

peningkatan aktivitas belajar maka meningkatkan hasil belajar 

(Hamalik, 2004:12). 
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Keaktifan siswa itu ada yang secara langsung dapat diamati, seperti 

mengerjakan tugas, berdiskusi, mengumpulkan data dan lain 

sebagainya. Akan tetapi juga ada yang tidak bisa diamati, seperti 

kegiatan mendengarkan atau menyimak. Oleh sebab itu, sebenarnya 

aktif dan tidak aktifnya siswa dalam belajar hanya siswa tersebut 

mengetahuinya secara pasti. Tidak dapat memastikan bahwa siswa 

yang diam mendengarkan penjelasan berarti tidak beraktivitas aktif, 

sebaliknya belum tentu siswa yang secara fisik aktif memiliki kadar 

aktivitas mental yang tinggi pula. Kriteria yang menggambarkan 

sejauh mana keterlibatan siswa dalam pembelajaran ialah baik dalam 

perencanaan pembelajaran, proses, maupun mengevaluasi hasil 

pembelajaran. Semakin siswa terlibat dalam ketiga aspek tersebut 

maka kadar aktivitas siswa makin tinggi (Sanjaya 2010:179-180). 

 

Diantara prasyarat yang harus diupayakan pada prinsip–prinsip dalam 

belajar yaitu: siswa harus berpartisipasi aktif, meningkatkan minat 

untuk mencapai tujuan. Dalam proses belajar mengajar, guru perlu 

menumbuhkan aktivitas siswa dalam berfikir maupun berbuat. 

Apabila siswa berpartisipasi secara aktif, maka siswa menerima 

pengetahuan itu dengan baik. Menurut (Slameto, 2005:7).Aktivitas 

fisik banyak macamnya adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan visual, seperti: membaca, mengamati, demonstrasi, 

mengamati orang bekerja, memperhatikan gambar, dan lain-lain. 

2. Kegiatan lisan (oral) seperti: mengemukakan pendapat, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengadakan wawancara, 

diskusi, dan lain-lain. 
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3. Kegiatan mendengar, seperti: mendengarkan diskusi, penyajian 

bahan, dan lain-lain. 

4. Kegiatan menulis, seperti: mengerjakan tes, mengisi angket, 

membuat rangkuman. 

5. Kegiatan menggambar. 

6. Kegiatan metrik, seperti melakukan percobaan, memilih alat, 

membuat model, dan lain-lain. 

7. Kegiatan mental, seperti: mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisa, mengambil keputusan, dan lain-lain. 

 

Seseorang dikatakan aktif belajar, jika dalam belajarnya mengerjakan 

sesuatu yang sesuai dengan tujuan belajarnya, memberi tanggapan 

terhadap suatu peristiwa yang terjadi dan mengalami atau turut 

merasakan sesuatu dalam proses belajarnya. Dengan melakukan 

banyak aktivitas yang sesuai dengan pembelajaran, siswa mampu 

mengalami, memahami, mengingat dan mengaplikasi materi yang 

telah diajarkan. Adanya peningkatan aktivitas belajar maka 

meningkatkan hasil belajar menurut Hamalik (2004:21). 

 

D. Hasil Belajar 

 

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia pengertian hasil belajar 

adalah hasil yang dicapai dari yang telah dikerjakan atau penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran yang lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau angka yang 

di berikan oleh guru (Mulyasa, 2008:194). Hasil belajar menunjuk 

pada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan 

indikator adanya perubahan derajat tingkah laku siswa. Sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki oleh siswa akibat adanya kegiatan 

pembelajaran. Hasil belajar digunakan untuk mengukur sejauh mana 

tujuan-tujuan dicapai atau dikuasai oleh siswa setelah menempuh 

kegiatan pembelajaran. Peranan hasil belajar sangat penting karena 

dengan adanya hasil belajar dapat mengetahui tingkat ketercapaian 

pembelajaran yang telah dikuasai oleh siswa. Hasil belajar dicapai 

dikelompokkan menjadi 3 ranah, kognitif, afektif dan psikomotor.  

 

Menurut (Khoerul, 2012:1) menguraikan dimensi proses kognitif pada 

taksonomi Bloom revisi yang mencakup:  

1. Menghafal (remember), yaitu menarik kembali informasi yang 

tersimpan dalam memori jangka panjang, yang mencakup dua 

macam proses kognitif mengenali dan mengingat. 

2. Memahami (understand), yaitu mengkonstruk makna atau 

pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, atau 

mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang ada 

dalam pemikiran siswa, yang mencakup tujuh proses kognitif: 

menafsirkan (interpreting), memberikan contoh (exemplifying), 

mengklasifikasikan (classifying), meringkas (summarizing), 

menarik inferensi (inferring), membandingkan (comparing), dan 

menjelaskan (explaining). 

3. Mengaplikasikan (apply), yaitu penggunaan suatu prosedur guna 

meyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas, yang mencakup dua 
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proses kognitif: menjalankan (executing) dan 

mengimplementasikan (implementing). 

4. Menganalisis (analyze), yaitu menguraikan suatu permasalahan 

atau obyek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling 

keterkaitan antar unsur-unsur tersebut, yang mencakup tiga proses 

kognitif: menguraikan (differentiating), mengorganisir 

(organizing), dan menemukan pesan tersirat (attributing). 

5. Mengevaluasi (evaluate), yaitu membuat suatu pertimbangan 

berdasarkan kriteria dan standar yang ada, yang mencakup dua 

proses kognitif: memeriksa (checking) dan mengkritik (critiquing). 

6. Membuat (create), yaitu menggabungkan beberapa unsur menjadi 

suatu bentuk kesatuan, yang mencakup tiga proses kognitif: 

membuat (generating), merencanakan (planning), dan 

memproduksi (producing). 


