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  II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Media Pendidikan 

 

 

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. Menurut Arsyad 

(2000: 3-4), media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar. 

 

Media pendidikan adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara, 

dengan menggunakan alat penampil dalam proses belajar mengajar untuk 

mempertinggi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan instruksional, meliputi 

kaset, audio, slide, film-strip, OHP, film, radio, televisi dan sebagainya (Rohani, 

1997: 1-4).  Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang 

dapat merangsangnya untuk belajar (Gagne dalam Sadiman, dkk, 1986:6). 

Sementara itu (Briggs dalam Sadiman, dkk, 1986:7) berpendapat bahwa media 

adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa 

untuk belajar. Buku, film, kaset, dan film bingkai adalah contoh-contohnya. 



10 

 

Menurut Arsyad (2007: 6) media pendidikan memiliki pengertian fisik yang 

dewasa ini dikenal sebagai hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang 

dapat dilihat, didengar atau diraba dengan pancaindera.  Media pendidikan 

memiliki pengertian nonfisik yang dikenal sebagai software (perangkat lunak), 

yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi 

yang ingin disampaikan kepada siswa.  

 

B. Media Gambar 

 

Media berbasis visual (image/gambar atau perumpamaan) memegang peran yang 

sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar 

pemahaman (misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi) dan 

memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat 

memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Stimulus 

visual membuahkan hasil belajar yang lebih baik bentuk tugas-tugas seperti 

mengingat, mengenali, mengingat kembali, dan menghubung-hubungkan fakta 

dan konsep Levie dan Levie (dalam Arsyad, 2007:9). Menurut Levie dan Lentz 

(dalam Arsyad, 2011:17) mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, 

khususnya media visual, yaitu (a) fungsi atensi, (b) fungsi afektif, (c) fungsi 

kognitif, dan (d) fungsi kompensatori. Fungsi atensi media visual merupakan inti, 

yaitu menarik dan menggarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi 

pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai 

teks materi pelajaran. Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat 

kenikmatan siswa ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar.  
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Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian 

tujuan untuk memahami dan meningat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam gambar. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks 

membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan 

informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Bentuk visual bisa berupa (a) 

gambar representasi seperti gambar, lukisan atau foto yang menunjukan 

bagaimana tampaknya sesuatu benda; (b) diagram yang melukiskan hubungan-

hubungan konsep, organisasi, dan struktur isi materi; (c) peta menunjukan 

hubungan-hubungan ruang antara unsur-unsur dalam isi materi; (d) grafik seperti 

tabel, grafik, dan chart (bagan) yang menyajikan gambaran/kecenderungan data 

atau antarhubungan seperangkat gambar atau angka-angka. Visualisasi pesan, 

informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa dapat 

dikembangkan dalam berbagai bentuk, seperti foto, gambar/ilustrasi, 

sketsa/gambar garis, grafik, bagan, chart, dan gabungan dari dua bentuk atau 

lebih (Arsyad, 2011:91-92).  

 

Gambar sangat penting dalam usaha memperjelas pengertian pada peserta didik. 

Sehingga dengan menggunakan gambar peserta didik dapat lebih memperhatikan 

terhadap benda-benda atau hal-hal yang belum pernah dilihatnya yang berkaitan 

dengan pelajaran. Gambar dapat membantu guru dalam mencapai tujuan 

instruksional, karena gambar termasuk media yang mudah dan murah serta besar 

artinya untuk mempertinggi nilai pengajaran. Karena gambar, pengalaman dan 
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pengertian peserta didik menjadi lebih luas, lebih jelas dan tidak mudah 

dilupakan, serta lebih konkret dalam ingatan dan asosiasi peserta didik.  Adapun 

manfaat media gambar dalam proses instruksional adalah penyampaian dan 

penjelasan mengenai informasi, pesan, ide dan sebagainya dengan tanpa banyak 

menggunakan bahasa-bahasa verbal, tetapi dapat lebih memberikan kesan 

(Rohani, 1997: 76-77). Manfaat gambar juga diungkap (Suleiman, 1988:27) 

bahwa gambar merupakan alat visual yang penting dan mudah didapat. Hal 

serupa juga diungkap oleh Sadiman (2008:29) bahwa media gambar/foto 

merupakan bahasa yang umum yang dapat dimengerti dan dinikmati dimana-

mana. Gambar juga memiliki banyak kelebihan jika digunakan dalam proses 

pembelajaran, kelebihan-kelebihan diantaranya seperti yang diungkap oleh 

Sadiman, dkk (1986 : 29-31) yaitu : 

1. Sifatnya konkrit: gambar/foto lebih realistis menunjukan pokok masalah 

dibandingkan dengan media verbal semata. 

2. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda, objek 

atau peristiwa dapat di bawa ke kelas, dan tidak selalu bisa: anak-anak dibawa 

ke objek/peristiwa tersebut. Untuk itu gambar atau foto dapat mengatasinya. 

Air terjun Niagara atau Danau Toba dapat disajikan ke kelas lewat gambar 

atau foto. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, kemarin, atau 

bahkan semenit yang lalu kadang-kadang tak dapat kita lihat seperti apa 

adanya. Gambar atau foto amat bermanfaat dalam hal ini. 
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3. Media gmbar/foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Sel atau 

penampang daun yang tak mungkin kita lihat dengan mata telanjang dapat 

disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar.  

4. Dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan tingkat usia 

berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalahpahaman. 

5. Murah harganya dan gampang didapat serta digunakan, tanpa memerlukan 

peralatan khusus 

 

Menurut Sadiman (2008:31) kelemahan dari media bergambar yaitu: 

1. Hanya menekankan persepsi indera mata. 

2. Benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. 

3. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

Untuk memilih gambar-gambar yang baik perlu memperhatikan kriteria-kriteria 

seperti yang diungkapkan oleh Hamzah (1981: 30) yaitu: 

1. Keaslian gambar, gambar menunjukkan situasi yang sebenarnya, seperti 

melihat keadaan atau benda sesungguhnya. Kekeliruan dalam hal ini akan 

memberikan pengaruh yang tak diharapkan, misalnya gambar yang palsu 

dikatakan asli.  

2. Kesederhanaan, gambar itu sederhana dalam warna, menimbulkan kesan 

tertentu, mempunyai nilai estetis secara murni dan mengandung nilai praktis. 

3. Bentuk item. Hendaknya Si pengamat dapat memperoleh tanggapan yang 

tepat tentang objek-objek dalam gambar. 
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4. Perbuatan, gambar hendaknya menunjukkan hal yang sedang melakukan 

suatu perbuatan. Anak lebih tertarik pada gambar yang kelihatan hidup atau 

kelihatan bergerak.  

5. Artistik, segi artistik pada umumnya turut mempengaruhi nilai-nilai gambar 

itu. Penggunaan gambar tentu saja disesuaikan dengan  tujuan yang hendak 

dicapai. 

Ada enam syarat yang perlu dipenuhi oleh gambar sehingga dapat dijadikan 

sebagai media pendidikan. Keenam syarat itu ialah sebagai berikut: 

1. Autentik 

     Gambar tersebut harus secara jujur melukiskan situasi seperti kalau orang 

melihat benda sebenarnya. 

2. Sederhana 

  Komposisi gambar hendaknya cukup jelas menunjukkan poin-poin pokok   

dalam gambar. 

3. Ukuran relatif. Gambar dapat membesarkan atau memperkecil objek/benda 

sebenarnya.  

4. Gambar sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan. Gambar yang baik 

tidaklah menunjukkan objek dalam keadaan diam tetapi memperlihatkan 

aktivitas tertentu. 

5. Gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Walaupun dari segi mutu kurang, gambar siswa sendiri sering kali lebih baik. 

6. Gambar hendaknya bagus dari segi seni dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai (Sadiman, dkk, 1986: 32-33). 
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C. Aktivitas Belajar 

 

Keberhasilan belajar tidak akan tercapai begitu saja tanpa adanya aktivitas 

belajar.  Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masing-

masing siswa untuk mencapai perubahan tingkah laku. 

Sardiman (dalam Evi, 2008:21) mengungkapkan sebagai berikut. 

“Pada prinsipnya belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku, 

jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas.  Itulah 

sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau azas yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar-mengajar. Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. 

Tanpa aktivitas, itu tidak akan mungkin berlangsung dengan baik”. 

 

Aktivitas pembelajaran merupakan kegiatan yang disadari untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  Kegiatan pembelajaran ditentukan dari kegiatan interaksi dalam 

pembelajaran, apabila semakin aktif siswa dalam proses pembelajaran maka 

siswa tersebut akan lebih mudah mengingat pembelajaran itu dan tujuan 

pembelajaran akan tercapai. Belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak 

mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang didapatkan oleh anak 

didik lebih tahan lama tersimpan dalam benak anak didik (Djamarah, 2000: 67). 

Menurut Eggen dan Kauchak (dalam Atnasari,  2008: 12) Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam menentukan 

efektif atau tidaknya suatu pembelajaran. Sedangkan Hamalik (2004:171) 

menyatakan bahwa pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri.  Jadi, aktivitas siswa 
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dalam pembelajaran adalah penting karena dengan adanya aktivitas, 

pembelajaran akan lebih efektif dan mendatangkan hasil belajar yang lebih baik 

bagi siswa.  Hamalik (1994: 53) mengatakan : kegiatan atau aktivitas dalam 

pembelajaran bermanfaat bagi siswa yaitu, siswa memperoleh pengalaman 

langsung, mengembangkan pribadi, memupuk kerjasama, disiplin belajar, 

mengembangkan minat, kemampuan berfikir kritis, dan terakhir suasana proses 

belajar mengajar di kelas menjadi hidup atau dinamis. 

 

Risk (dalam Rohani, 2004:6-7) mengemukakan “Teaching is guidance of 

learning experiences” yang mengandung arti mengajar adalah proses 

membimbing pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu sendiri hanya mungkin 

diperoleh jika peserta didik itu, dengan keaktifannya sendiri bereaksi terhadap 

lingkungannya. Sehingga menurut (Rohani, 2004:6) belajar yang berhasil mesti 

melalui berbagai mcam aktifitas, baik aktivitas fisik maupun psikis.  Aktivitas 

fisik ialah peserta didik giat-aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, 

bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau 

hanya pasif. Sedangkan peserta didik yang memiliki aktivitas psikis (kejiwaan) 

adalah, jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi 

dalam rangka pengajaran. 

Diedrich (dalam Hamalik, 2004: 172) membagi kegiatan belajar dalam 8 

kelompok, yaitu: 

1. kegiatan-kegiatan visual  

membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 
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2. kegiatan-kegiatan lisan (oral) 

mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberikan saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan interupsi. 

3. kegiatan-kegiatan mendengarkan 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, dan mendengarkan suatu permainan. 

4. kegiatan-kegiatan menulis 

menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

5. kegiatan-kegiatan menggambar 

menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. Kegiatan-

kegiatan metrik melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan 

pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, dan 

berkebun. 

6. kegiatan-kegiatan mental 

merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, 

melihat hubungan dan mengambil keputusan. 

7. kegiatan-kegiatan emosional minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-

lain. 

 

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

merupakan serangkaian dari proses kegiatan pembelajaran untuk menunjang 

prestasi belajar.  Adapun aktivitas yang diamati pada penelitian ini adalah siswa 
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mengamati gambar, bertanya atau berdiskusi antar siswa dalam setiap 

kelompoknya, bertanya kepada guru mengerjakan LKK, bertanya dan 

memberikan tanggapan dalam kegiatas presentasi. 

 

D. Hasil Belajar 

 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2002 : 22). Sedangkan Soedijanto 

(dalam Supartini 2008:14) mendefinisikan, Hasil belajar adalah tingkat 

penguasaan yang dicapai oleh belajar dalam mengikuti program belajar mengajar 

sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sedangkan  menurut 

(Hamalik, 2009: 159) hasil belajar menunjuk pada prestasi belajar, sedangkan 

prestasi belajar itu merupakan indikator adanya perubahan derajat tingkah laku 

siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki oleh siswa akibat adanya kegiatan pembelajaran. 

Menurut Sanjaya (dalam Atnasari, 2008:14) tingkah laku sebagai hasil belajar 

dirumuskan dalam bentuk kemampuan atau kompetensi yang dapat diukur. Hasil 

belajar dapat menentukan apakah belajar yang dilakukan oleh siswa sudah 

berhasil mencapai tujuan atau belum. 

 

Hasil belajar dapat digunakan untuk mengukur sejauhmana tujuan-tujuan dapat 

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. 
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Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (1999: 3) Hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, 

tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, 

hasil belajar merupakan berakhirnya pengalaman dan puncak proses belajar. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Hasil belajar siswa ditunjukan oleh nilai siswa setelah diadakan tes. 

 

Menurut (Sudjana, 2005:25) Hasil belajar yang dicapai dikelompokkan menjadi 3 

ranah, kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah kognitif berhubungan dengan 

kemampuan berpikir, mengetahui dan pemecahan masalah. Anderson, dkk 

(dalam Efrildasari, 2008 :17), Hasil belajar dari ranah kognitif mempunyai 

hirarki atau tingkatan. Tingkatan tersebut terdiri dari 6 jenis perilaku yaitu: 

1) Remember mencakup kemampuan ingatan tentang hal yang telah 

dipelajaridan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu meliputi fakta 

peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, dan metode. 

2)  Understand mencakup kemampuan menangkap arti dan makna hal yang 

      dipelajari. 

3)  Apply mencakup kemampuan menerapkam metode dan kaidah untuk 

meghadapi masalah yang nyata dan baru. 

4)  Analyze mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan kedalam bagian 

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Misalnya 

mengurai masalah menjadi bagian yang lebih kecil. 
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5)  Evaluate mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal 

berdasarkan kriteria tertentu. 

6)  Create mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. 

Hasil belajar yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran 

berbeda-beda. Perbedaan hasil belajar tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. 

Menurut Hamalik (2004: 183) “perbedaan hasil belajar di kalangan para siswa 

disebabkan oleh berbagai alternatif faktor, antara lain : faktor kematangan akibat 

dari kemajuan umur kronologis, latar belakang pribadi masing-masing, keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran, sikap dan bakat terhadap suatu bidang 

pelajaran yang diberikan”. Berdasarkan pernyataan diatas, hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah aktivitas. Aktivitas belajar 

yang dilakukan oleh siswa mempunyai pengaruh yang besar terhadap hasil 

belajarnya. Menurut Efrildasari (2008 : 16) siswa yang aktif dalam belajar 

cenderung mendapatkan  nilai yang tinggi dibandingkan siswa yang kurang aktif. 

  


