
 

 

 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Belajar dan Pembelajaran 

Teori belajar merupakan penjelasan tentang suatu hal yang mendukung dan 

mendasari bagaimana terjadinya proses belajar atau bagaimana informasi diproses  

di dalam pikiran siswa. Teori pembelajaran Reigeluth dan Merill dalam Miarso 

(2009: 529) menjelaskan bahwa pembelajaran sebaiknya didasarkan pada teori 

pembelajaran yang bersifat preskriptif, yaitu teori yang memberikan resep untuk 

mengatasi masalah belajar bagi seorang pengembang pembelajaran yang optimal, 

maka tersebut tidak terlepas dari beberapa variabel pembelajaran yang saling 

mempengaruhi sebagaimana dikemukakan oleh Reigeluth dan Merill, yang terdiri 

dari tiga variabel yaitu kondisi, metode dan hasil. 

Pembelajaran adalah suatu sistem yang komponennya terdiri dari siswa, kegiatan 

pembelajaran itu sendiri dan hasil belajar. Pembelajaran adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh guru dengan membuat perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, dan melakukan evaluasi diakhir pembelajaran. Menurut Miarso 

(2009: 144) pembelajaran adalah kegiatan yang berfokus pada kondisi dan 

kepentingan pembelajar. Pembelajaran diartikan sebagai bahan ajaran yang 

dilakukan oleh seorang pengajar. 
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Dalam penelitian ini, teori belajar dan pembelajaran yang digunakan adalah teori 

belajar kognitif  dari Jean Piaget, teori pengalaman belajar dari Edgar Dale dan 

teori kecerdasan visual spasial dari Howard Gardner. 

2.1.1 Teori Belajar Kognitif 

Jean Piaget, seorang pakar penelitian tentang perkembangan kemampuan 

kognitif manusia. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan proses 

genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan mekanisme biologis 

perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang 

maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula 

kemampuannya.   

Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi bila mengikuti tahap-tahap 

asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi (penyeimbangan). Proses asimilasi 

merupakan proses pengintegrasian atau penyatuan informasi baru ke dalam 

struktur kognitif yang telah dimiliki oleh individu. Proses akomodasi 

merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. 

Sedangkan proses ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara 

asimilasi dan akomodasi.  

Menurut pendapat Piaget sebagaimana dikutip Dahar (2010:152), setiap 

individu mengalami tingkat perkembangan intelektual sebagai berikut; 1) 

sensori motor (0-2 tahun); 2) pra operasional (2-7 tahun); 3) operasional 

konkret (7-11 tahun); 4) operasi formal (11 tahun ke atas). Piaget berpendapat 
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bahwa proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap 

dari berpikir intelektual konkret ke abstrak berurutan melalui empat tahapan 

tersebut.  

2.1.2 Teori Pengalaman Belajar  

Proses pembelajaran dipandang sebagai usaha yang dilakukan pendidik agar 

peserta didik belajar. Sedangkan belajar merupakan proses perubahan tingkah 

laku melalui pengalaman belajar. Menurut pendapat Sanjaya (2006:162) 

“Pengalaman dapat berupa pengalaman langsung dan pengalaman tidak 

langsung”. Proses untuk mendapatkan pengalaman langsung dilakukan 

melalui aktifititas pembelajaran pada situasi yang sebenarnya. Namun untuk 

proses pengalaman tidak langsung dilaksanakan sebagai upaya mensikapi 

kendala tidak semua bahan pembelajaran dapat disajikan secara langsung. 

Untuk mempelajari beragam kenampakan alam, tidak mungkin guru 

membimbing siswa langsung ke tempat berbagai ragam kenampakan alam 

maupun buatan tersebut.  Oleh karena itu untuk memberikan pengalaman 

belajar tidak langsung, pendidik memerlukan alat bantu dalam bentuk media 

pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan kerucut pengalaman oleh Edgar Dale (Sanjaya, 

2006:163) yang mengemukakan “untuk memahami peranan media dalam 

proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa, Edgar Dale 

melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian  dinamakan kerucut 

pengalaman (cone of experience)”. Kerucut pengalaman Edgar Dale dianut 
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secara luas untuk menentukan alat bantu atau media yang sesuai, untuk 

memperoleh pengalaman belajar secara mudah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerucut Pengalaman Edgar Dale (Arsyad, 2011:11) 

Gambar 1. kerucut pengalaman Edgar Dale, nampak bahwa lambang visual  

dan gambar diam berada pada tingkatan lambang verbal (abstrak).  Hal ini 

menjelaskan bahwa media yang berbentuk visual merupakan media yang 

cocok dipergunakan dalam pembelajaran materi yang bersifat abstrak.  

2.1.3 Teori Kecerdasan Visual Spasial  

Howard Gardner, Guru Besar Pendidikan di Harvard University, mengajukan 

teori kecerdasan majemuk (Theory of Multiple Intelligence). Melalui 

penelitian bertahun-tahun tentang perkembangan kapasitas kognitif manusia, 

Gardner mengembangkan kriteria untuk mengukur kecerdasan. Ia tidak 

percaya bahwa kognisi manusia itu bersifat satuan dan setiap individu hanya 

memiliki kecerdasan tunggal. 

Pengalaman Langsung 

Benda Tiruan/Pengamatan 

Dramatisasi 

Karyawisata 

Televisi 

Gambar Hidup Pameran 

Gambar Diam 

Rekaman Video 
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Gardner mendefinisikan kecerdasan, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah, atau menciptakan produk, yang berharga dalam satu atau beberapa 

lingkungan budaya masyarakat (Gardner terjemahan Alexander Sindoro, 

2003: 22). 

Gardner (2003:23) mengklasifikasikan kecerdasan ke dalam tujuh jenis. 

Ketujuh jenis kecerdasan tersebut adalah bahasa (linguistik), logika-

matematika, ruang (spasial), musik, gerak badan (kinestetik), antar pribadi, 

dan intra pribadi. Kemudian telah menambah satu lagi kecerdasan yaitu 

kecerdasan naturalis. Dengan demikian, teori Gardner tentang multiple 

intelegences ini ada delapan kecerdasan. Kecerdasan yang dimaksud adalah 

bahasa (linguistik), logis-matematis, visual/ruang (spasial), musikal, gerak 

badan (kinestetik), antarpribadi (interpersonal), intrapribadi (intrapersonal), 

dan lingkungan (naturalis).  

Menurut pendapat Gardner (2003:24) yang mendefinisikan kecerdasan visual 

spasial adalah kecerdasan kemampuan membentuk model mental dari dunia 

ruang dan mampu melakukan berbagai tindakan dan operasi menggunakan 

model itu. Lebih lanjut Gardner menyatakan bahwa kecerdasan spasial adalah 

kemampuan untuk membentuk suatu gambaran mental tentang tata ruang atau 

menghadirkan dunia mengenai ruang secara internal di dalam pikirannya 

(mind). Gardner menjelaskan bahwa kecerdasan spasial berkenaan dengan 

kemampuan untuk menikmati apa yang dilihat di sekitar, melakukan 

transformasi dan modifikasi berdasarkan persepsi terhadap sesuatu, dan 
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merancang atau menghasilkan sesuatu berdasarkan pengalaman yang 

diperoleh melalui penglihatan walau tanpa melihat objek yang nyata.  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat dinyatakan bahwa 

kecerdasan spasial merupakan kemampuan yang dapat digambarkan melalui 

ciri-ciri, kemudahan dalam;  

a)   menata ruang dan menciptakan suatu tata ruang;  

b)   membayangkan sesuatu, seperti benda, tempat, perjalanan;  

c)  membentuk sesuatu seperti membuat pahatan, dan menciptakan karya seni, 

seperti menggambar, melukis, merancang tata ruang dari sesuatu yang ada 

di sekitarnya;  

d)  menghasilkan pengetahuan berdasarkan suatu ilmu seperti topologi dan 

anatomi. 

 

2.2  Pembelajaran IPS dan Hasil Belajar Yang Berkaitan Dengan Media 

2.2.1 Pengertian Pembelajaran IPS 

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan nama mata pelajaran 

ditingkat sekolah atau nama program studi di perguruan tinggi yang identik 

dengan istilah “social studies”dalam kurikulum persekolahan di negara lain, 

khususnya di negara-negara barat seperti Australia dan Amerika Serikat. 

Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di tingkat persekolahan itu sendiri 

mempunyai perbedaan makna khususnya antara IPS di Sekolah Dasar (SD) 
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dengan IPS untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan IPS untuk Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Pengertian IPS di sekolah tersebut ada yang berarti 

program pengajaran, ada yang berarti mata pelajaran yang berdiri sendiri, ada 

yang berarti gabungan (paduan) dari sejumlah mata pelajaran atau disiplin 

ilmu. Perbedaan ini dapat pula diidentifikasi dari pendekatan yang diterapkan 

pada masing-masing jenjang persekolahan tersebut. Menurut Sapriya 

mengutip pendapat Somantri yang mengemukakan bahwa; 

istilah penyederhanaan digunakan pada PIPS pendidikan dasar dan menengah 

dimaksudkan untuk menunjukkan  bahwa tingkat kesukaran bahan harus 

sesuai dengan  tingkat kecerdasan  dan minat  peserta didik (Sapriya, 2011: 

12). 

Pengertian IPS didasarkan  pada kajian yang memusatkan perhatiannya pada 

aktifitas kehidupan manusia. Berbagai dimensi manusia dalam kehidupan 

sosialnya merupakan fokus kajian dari IPS.  Aktivitas manusia dilihat dari 

dimensi waktu yang meliputi masa lalu, sekarang dan masa depan. Aktivitas 

manusia yang berkaitan dalam hubungan dan interaksinya dengan aspek 

keruangan atau geografis. Aktivitas manusia dalam memenuhi segala 

kebutuhan hidupnya dalam dimensi arus produksi, distribusi dan konsumsi. 

Selain itu dikaji pula bagaimana manusia membentuk seperangkat peraturan 

sosial dalam menjaga pola interaksi sosial antar manusia dan bagaimana cara 

manusia memperoleh dan mempertahankan suatu kekuasaan. Hal ini sejalan  

dengan pendapat Sapriya (2011: 12), yang mengemukakan bahwa: PIPS 

untuk sekolah sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu sosial yang 

terintegrasi dengan humaniora dan ilmu pengetahuan alam yang dikemas 

secara ilmiah dan pedagogis  untuk kepentingan pembelajaran di sekolah.  
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2.2.2  Konsep Pembelajaran IPS  

Proses pembelajaran IPS di sekolah seyogyanya dapat mengarahkan, 

membimbing, dan mempermudah peserta didik dalam penguasaan sejumlah 

konsep dasar sehingga peserta didik mampu membentuk struktur ilmu 

pengetahuan sendiri. Namun hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah 

karena kemampuan setiap peserta didik dengan latar belakang kemampuan 

dan lingkungan belajar yang berbeda. 

Salah satu pendekatan dalam pembelajaran IPS dan sekaligus menjadi tugas 

seorang pendidik pada tingkat pendidikan dasar adalah menerjemahkan 

materi yang sulit menjadi mudah atau memberi pelajaran yang bersifat 

abstrak menjadi konkret. Menurut Sapriya (2011:57) yang mengemukakan 

bahwa; “suatu upaya untuk menerjemahkan dan mengkonkretkan hal yang 

abstrak tersebut biasanya diperlukan sesuatu yang berfungsi sebagai wakil 

atau representasi”. Sesuatu yang menjadi perwakilan inilah yang dikenal 

sebagai model. dengan kata lain para pendidik perlu memperkenalkan 

pengetahuan abstrak kepada siswanya melalui perantaraan model. Melalui 

model tersebut dibedakan jenis-jenis pengetahuan yang berbeda-beda dan 

mengorganisasikannya dalam suatu struktur.   

Salah satu model yang banyak digunakan dalam membantu pendidik agar 

lebih efektif dalam merancang pembelajaran yang bersifat asbtrak salah 

satunya adalah model struktur pengetahuan. Menurut Tanck (1969) 
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sebagaimana dikutip oleh Sapriya (2011: 59-65) mengemukakan bahwa 

model struktur ilmu pengetahuan terdiri atas unsur-unsur berikut ini.  

a. Atribut  

Atribut ialah karakteristik atau sifat sejumlah benda, peristiwa atau ide yang 

dapat dibedakan.  Atribut didasarkan pada fakta berupa informasi konkret 

yang dapat diverifikasi dari laporan orang lain atau hasil pengamatan 

langsung seseorang. Untuk membuktikan keakuratan informasi, dapat 

dilakukan dengan memeriksa kebenaran laporan atau dengan meneliti, 

mendengarkan, menyentuh, atau merasakan. 

b. Kelas 

Kelas adalah pengelompokkan kategori benda-benda, peristiwa-peristiwa, 

atau pemikiran. Setiap kelas meliputi benda-benda yang memiliki kesamaan 

atribut dan mengabaikan atribut-atribut yang berbeda-beda  atau tidak ada 

kaitannya. Pengkelasan dilakukan dengan berdasarkan pada satu atau 

beberapa atribut tertentu, tidak pada semua atribut. 

c. Simbol 

Setiap kelas dapat dirujuk oleh suatu simbol. Simbol menunjukkan kelas, 

yang dapat berupa kata-kata, tanda, gerak mimik, nomor angka, atau yang 
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lainnya. Simbol merupakan suatu cara yang bermanfaat untuk 

mengkomunikasikan tentang kelas. 

d. Konsep  

Konsep ialah suatu pengertian abstrak yang disosialisasikan dengan simbol 

sekelompok benda, peristiwa, atau ide.  Lahirnya konsep karena adanya 

kesadaran atas atribut kelas yang ditunjukkan oleh simbol. Konsep bersifat 

abstrak  dalam pengertian yang berkaitan bukan dengan contoh tertentu 

melainkan dengan semua anggota kelas. Konsep bersifat subjektif dan 

menyatu, semua orang membentuk konsep dari pengalamanannya sendiri. 

Konsep bukanlah verbalisasi melainkan kesadaran yang bersifat abstrak 

tentang atribut umum dari suatu kelas.  

e. Generalisasi  

Generalisasi merupakan pengertian dari suatu hubungan antara atau antar 

konsep. Hubungan antara dua konsep yang saling terkait atau antar konsep 

yang jumlahnya lebih dari dua jenis konsep.  Generalisasi merupakan 

penekanan suatu hubungan yang terjadi antara atau antara kelas/kelompok. 

Model struktur pengetahuan ini mewakili suatu cara bagaimana pengetahuan 

yang bersifat abstrak dapat digolongkan dan disusun sehingga pendidik dapat 

dengan mudah merancang pembelajaran dan peserta didik lebih mudah lagi 

belajar.  
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2.2.3.  Materi Kenampakan Alam dan Buatan serta Pembagian Waktu 

di Indonesia 

Materi kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu di Indonesia 

merupakan salah satu materi pada  pembelajaran IPS untuk siswa SD kelas V. 

Pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), materi ini merupakan 

bagian dari Kompetensi Dasar (KD) yang harus dicapai oleh siswa berikut ini.   

a. Standar Kompetensi; 1. menghargai berbagai peninggalan dan sejarah 

yang berskala nasional dan pada masa Hindu-Budha, dan Islam, 

keragaman kenampakan alam dan suku bangsa serta kegiatan ekonomi di 

Indonesia.  

b. Kompetensi Dasar; 1.3 mengenal keragaman kenampakan alam dan 

buatan serta pembagian wilayah waktu di Indonesia dengan 

menggunakan peta/atlas/globe dan media lainnya.  

Kompetensi dasar tersebut merupakan generalisasi dari tiga konsep 

pembelajaran yang bersifat abstrak, yaitu mengenai konsep kenampakan alam, 

kenampakan buatan, dan konsep pembagian waktu di Indonesia. Sesuai 

dengan model struktur ilmu pengetahuan, setiap konsep-konsep pada materi 

tersebut terdiri beberapa atribut dan kelas yang dirujuk ke dalam simbol-

simbol tersendiri. 

Pada konsep kenampakan alam, terdiri dari beberapa kelas yaitu kenampakan 

alam di wilayah daratan, kenampakan alam di wilayah perairan, keragaman 

flora dan fauna, dan cuaca/iklim di Indonesia. Masing-masing kelas 

dikelompokkan dalam atribut-atribut yang merupakan karakteristik/sifat 
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tersendiri. Oleh karena itu, pembagian konsep kenampakan alam diuraikan 

sebagai berikut;  

Kelas kenampakan alam di wilayah daratan,  merupakan kelas yang 

mengelompokkan benda-benda yang terdapat di wilayah daratan. Pada kelas 

ini dikelompokkan pada beberapa atribut, yaitu; dataran tinggi, dataran 

rendah, pantai, pegunungan, gunung, lembah (ngarai), dan tanjung 

(semenanjung). 

a. Kelas kenampakan alam di wilayah perairan, merupakan kelas yang 

mengelompokkan benda-benda yang berada di perairan.  Pada kelas 

kenampakan alam di wilayah perairan dikelompokkan beberapa atribut, 

antara lain: laut, sungai, danau, rawa, selat, teluk, dan samudra. 

b. Kelas keragaman flora dan fauna, merupakan kelas yang 

mengelompokkan benda (hewan dan tumbuhan) yang menghuni wilayah 

tertentu di Indonesia. Pada kelas ini dikelompokkan beberapa atribut yang 

merupakan karakteristik dari flora dan fauna berdasarkan letak geografis, 

curah hujan dan kondisi iklim. Atirbut-atribut yang terdapat pada kelas 

keragaman flora dan fauna, yaitu; fauna asli Indonesia, fauna jenis Asia, 

fauna jenis Australia, fauna peralihan, flora bagian barat Indonesia, flora 

bagian tengah Indonesia. 

c. Kelas cuaca/iklim di Indonesia, merupakan kelas yang mengelompokkan 

sifat-sifat keadaan suatu alam pada wilayah tertentu di Indonesia. Kelas 

ini dikelompokkan berdasarkan keadaan wilayah yang dipengaruhi oleh 

posisi astronomis, dan letak geografis suatu wilayah. Pada kelas ini 
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diuraikan pada beberapa atribut, yaitu; iklim di Indonesia, dan cuaca di 

wilayah Indonesia. 

Konsep keragaman kenampakan buatan terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 

kenampakan lingkungan buatan, dan manfaat/kerugian lingkungan buatan. 

Masing-masing kelas terdiri dari atribut-atribut yang dikelompokkan 

berdasarkan benda dan sifat tersendiri. Kelas kenampakan lingkungan buatan 

dikelompokkan dari beberapa atribut benda yang merupakan fakta berupa 

informasi konkret mengenai benda-benda yang sengaja dibuat. Atribut-atribut 

pada kelas ini terdiri dari: waduk dan bendungan, bandara, pelabuhan, jalan 

kereta api, jalan, jembatan, dan sebagainya. Sedangkan kelas 

manfaat/kerugian merupakan pengelompokkan beberapa pemikiran yang ada 

kaitannya dengan konsep keragaman kenampakan buatan. Pada kelas ini 

terdiri dari dua atribut yang merupakan dampak dari pembuatan kenampakan 

buatan tersebut, yaitu: manfaat yang merupakan dampak positif dari 

dibangunnya kenampakan buatan, dan kerugian sebagai dampak negatif dari 

pembuatan keragaman kenampakan buatan.      

Konsep pembagian waktu di Indonesia terdiri dari  tiga kelas, yaitu letak 

geografis Indonesia, peta pembagian waktu di Indonesia, dan perbedaan 

waktu di Indonesia. Kelas-kelas pada konsep pembagian waktu di Indonesia 

merupakan pengelompokkan berdasarkan tempat dan peristiwa. Pada kelas 

letak geografi menunjukkan tempat/posisi wilayah Indonesia berdasarkan 

garis bujur dan garis lintang. Pada kelas pembagian waktu di Indonesia 

menunjukkan peristiwa kejadian pembagian waktu berdasarkan posisi suatu 
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wilayah terhadap garis bujur. Sedangkan kelas perbedaan waktu di Indonesia, 

menunjukkan peristiwa/kejadian perbedaan pembagian waktu di Indonesia. 

Pada kelas ini terdiri dari tiga atribut yang merupakan karakteristik suatu 

peristiwa pembagian waktu, yaitu: Waktu Indonesia Barat, Waktu Indonesia 

Tengah, dan Waktu Indonesia Timur.  

Uraian yang telah dikemukakan, menunjukkan bahwa materi beragam 

kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu di Indonesia merupakan 

suatu generalisasi dari kompetensi dasar (KD) pada pembelajaran IPS untuk 

peserta didik kelas V SD. Generalisasi dari materi tersebut merupakan pengertian 

yang menghubungkan beberapa konsep, dalam hal ini adalah menghubungkan 

ketiga konsep yaitu; kenampakan alam, kenampakan buatan, dan pembagian 

waktu di Indonesia. Konsep-konsep tersebut merupakan sesuatu yang abstrak, 

sehingga diperlukan upaya agar menjadi konkret  dalam kegiatan pembelajaran. 

Untuk mempermudah pemahaman dapatlah digambarkan struktur  ilmu 

pengetahuan sosial (IPS) dari materi pada kompetensi dasar (mengenal keragaman 

kenampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah waktu di Indonesia dengan 

menggunakan peta/atlas/globe dan media lainnya) sebagaimana bagan pada 

gambar 3 di berikut ini.  
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Gambar 2. Model Struktur Ilmu Pengetahuan IPS  

2.2.4  Hasil Belajar IPS Berkaitan Dengan Media Gambar  

Hasil belajar merupakan hal yang paling terpenting dalam pembelajaran. 

Sudjana (2009: 3), mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar, dalam pengertian yang lebih 

luas mencangkup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimyati dan 
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Mudjiono (2006: 3-4), juga mendefinisikan hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi tidak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak 

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

belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar.  

Benjamin S. Bloom sebagaimana dikutip oleh Dimyati dan Mudjiono (2006: 

26-27), menyebutkan enam jenis perilaku ranah kognitif, sebagai berikut;  

a. pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah 

dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan ini berkenaan dengan 

fakta, peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip, atau metode;  

b. pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal 

yang dipelajari;  

c. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk 

menghadapi masalah yang nyata dan baru;  

d. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan kedalam bagian-

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. 

Misalnya, mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil;  

e. sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Misalnya, 

kemampuan menyusun suatu program;  

f. evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal 

berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, kemampuan menilai hasil ulangan.   
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Berdasarkan pengertian hasil belajar diatas, disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui 

kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang 

akan menunjukan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Sebagai seorang pendidik harus bisa memahami dengan baik materi 

pembelajaran IPS yang akan diajarkan, memahami dan memanfaatkan dengan 

baik cara peserta didik belajar, memahami cara mengajarkan IPS yang efektif, 

dan menggunakan cara-cara pembelajaran IPS yang tepat, serta 

memperhatikan karakteristik siswa.  

Perlu diketahui bahwa masa anak usia SD merupakan masa kanak-kanak 

akhir yang ditandai dengan mulainya anak masuk SD. Anak-anak mempunyai 

keterampilan kognitif dan sosial yang dibutuhkan untuk belajar, oleh karena 

itu guru harus memahami perkembangan intelektual anak dalam belajar IPS. 

Sehingga diharapkan dapat tercipta pembelajaran IPS yang maksimal dan 

tujuan pembelajaran IPS  tercapai secara optimal. Guru juga harus bisa 

memahami sifat-sifat anak SD sesuai dengan kelompok umurnya sehingga 

akan memudahkan dalam menangani anak didiknya dalam belajar.  

Pada dasarnya pengajaran dan pembelajaran adalah upaya terencana dalam 

membina pengetahuan sikap dan ketrampilan siswa melalui interaksi siswa 
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dengan lingkungan belajar yang diatur guru, pada hakikatnya mempelajari 

lambang-lambang verbal dan visual, agar diperoleh makna yang terkandung 

di dalamnya. Lambang-lambang tersebut dicerna, disimak oleh para siswa 

sebagai penerima pesan yang disampaikan oleh guru (Sadiman, dkk, 2011: 

28-29).  

Pembelajaran dikatakan efektif apabila siswa dapat memahami makna yang 

dipesankan oleh guru pada lingkungan belajarnya. Pesan pembelajaran 

tersebut yang berupa konsep abstrak, memerlukan suatu media pembelajaran 

agar mampu membantu siswa dalam menangkap konsep pembelajaran IPS 

yang disampaikan oleh guru. Salah satunya adalah media gambar yang 

memiliki daya tarik sebagai media pembelajaran bergantung kepada usia para 

siswa. Menurut Sudjana (2010: 12) tentang bagaimana siswa belajar melalui 

gambar-gambar adalah sebagai berikut;  

1) ilustrasi gambar merupakan perangkat tingkat abstrak yang dapat   

ditafsirkan berdasarkan pengalaman dimasa lalu, melalui penafsiran kata-

kata; 

2) ilustrasi gambar merupakan perangkat pengajaran yang dapat menarik 

minat belajar siswa secara efektif;  

3) ilustrasi gambar membantu para siswa membaca buku pelajaran terutama 

dalam penafsiran dan mengingat-ingat materi teks yang menyertainya;  

4) dalam booklet, pada umumnya anak-anak lebih menyukai setengah atau 1 

halaman penuh bergambar disertai beberapa petunjuk yang jelas;  
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5) ilustrasi gambar isinya harus dikaitkan dengan kehidupan nyata, agar minat 

siswa menjadi efektif;  

6) ilustrasi gambar isinya hendaknya ditata sedemikian rupa sehingga tidak 

bertentangan dengan gerakan mata pengamat dan bagian-bagian yang 

paling penting dari ilustrasi itu harus dipusatkan pada bagian kiri atas 

medan gambar.  

Media gambar merupakan salah satu teknik media pembelajaran yang efektif 

karena mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas, kuat dan terpadu 

melalui pengungkapan kata-kata dan gambar.  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, 

media gambar merupakan media pembelajaran yang efektif untuk mendukung 

hasil belajar siswa kelas rendah terutama pada konsep  pembelajaran IPS yang 

abstrak. Sehingga pembelajarannya masih memerlukan alat bantu berupa media, 

dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru 

sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Dan hasil belajar IPS 

siswa bisa mencapai semua tujuan instruksional yang telah ditentukan sebelumnya 

secara maksimal. 
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2.3  Media Pembelajaran 

2.3.1 Pengertian Media 

Media berasal dari kata medium (latin) yang berarti perantara atau pengantar. 

Dalam bahasa Indonesia kata ”medium” dapat diartikan sebagai ”antara” 

atau ”sedang”. Pengertian media mengarah pada sesuatu yang mengantar atau 

meneruskan informasi (pesan) antara sumber pemberi pesan dan penerima 

pesan. Secara khusus pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung 

diartikan sebagai  alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal (Arsyad, 

2011: 3). 

Media memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Media dapat 

diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan 

pesan dan dapat merangsang pikiran, dapat membangkitkan semangat, 

perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses 

pembelajaran pada diri siswa (Angkowo & Kosasih, 2007: 34). 

Media merupakan bagian dari komponen metodologi pengajaran yang 

berfungsi sebagai sumber dan membantu metode pengajaran yang sedang 

dilakukan (Sudjana dan Rivai, 2001: 21). Sesuatu dapat dikatakan sebagai 

media pendidikan atau media pembelajaran, apabila media tersebut digunakan 

untuk menyalurkan/menyampaikan pesan dengan tujuan-tujuan pembelajaran 

yang diharapkan, seperti dikemukakan Brigs yang dikutip oleh Sadiman, dkk 
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(2011: 6) bahwa ”media pembelajaran adalah segala sesuatu alat fisik yang 

dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar.” 

Sedangkan menurut Miarso (2009: 458) pengertian media  pembelajaran 

adalah:  segala sesuatu yang digunakan untuk  menyalurkan pesan serta dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga 

dapat mendorong  terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan 

terkendali. 

Pendapat senada dengan Miarso juga di kemukakan oleh Daryanto (2011: 6) 

yaitu:”media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan 

untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan belajar. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa media 

pembelajaran merupakan suatu sarana yang sengaja dipakai sebagai proses 

komunikasi dalam menyampaikan pesan pembelajaran dan bertujuan 

membangkitkan rangsangan kepada siswa untuk belajar.  

2.3.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam 

suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup 

penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, 
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komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses 

komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Media 

pembelajaran adalah komponen yang terintegrasi dari sistem pembelajaran.  

Penggunaan media pembelajaran mempunyai manfaat yang dapat menarik 

minat dan motivasi belajar siswa. Menurut Sadiman, dkk (2011: 55), bahwa 

penggunaan media pembelajaran jika dilihat dari karakteristiknya sebagai 

perantara dalam menyampaikan pesan antara lain berikut ini.  

1.  Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis.  

2.  Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera.  

3.  Menimbulkan kegairahan dalam belajar.  

4. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan  

lingkungan dan kenyataan.  

5. Memungkinkan terjadinya belajar secara individual menurut kemampuan 

dan minatnya.  

6.  Memberikan rangsangan yang sama pada setiap siswa.  

7.  Mempersamakan pengalaman.  

8.  Menimbulkan persepsi yang sama antara siswa yang satu dan yang lainnya.  

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sudjana dan Rivai (2001: 2) 

mengemukakan beberapa manfaat media pembelajaran dalam proses belajar 

siswa antara lain berikut ini. 

1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa.  

2.  Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga akan lebih 

dipahami oleh para siswa dan memungkinkan akan menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik.  

3.  Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 
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dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap 

jam pelajaran.  

4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajara, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemontrasikan dan lain-lain.  

Sementara Miarso (2009: 458) merumuskan fungsi media pembelajaran 

dalam berbagai kajian teoritik maupun empirik sebagai berikut;  

1. media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak kita 

sehingga otak kita dapat bekerja secara optimal;  

2.  media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman;  

3.  media dapat melampaui batas ruang kelas;  

4.  media memungkinkan adanya interaksi langsung antara individu dengan 

lingkungannya;  

5. media menghasilkan keseragaman pengamatan;  

6.  media membangkitkan keinginan dan minat baru;  

7.  media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar;  

8. media memberikan pengalaman yang integral dari sesuatu yang konkret 

maupun abstrak;  

9.  media memberikan kesempatan untuk belajar mandiri;  

10.media meningkatkan kemampuan keterbacaan baru (new literacy), yaitu 

kemampuan untuk membedakan dan menafsirkan obyek, tindakan, dan 

lambang yang tampak yang terdapat dalam lingkungan, baik yang alami 

maupun buatan manusia;  

11.media mampu meningkatkan efek sosialisasi;  

12.media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri.  

Sementara Daryanto (2011: 5) mengemukakan pendapatnya mengenai 

kegunaan media, antara lain; 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 
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yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang 

sama, dan 6) proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, 

guru (komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa 

(komunikan), dan tujuan pembelajaran. 

2.3.3 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Jenis-jenis media pembelajaran sangat bermacam-macam dan banyak 

jenisnya. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Sanjaya (2006: 170) yang mengklasifikasikan media 

pembelajaran dalam tiga bagian, yaitu; 

a. dilihat dari sifatnya, media dibagi kedalam; 1) media auditif, yaitu media 

yang hanya didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara, 

seperti radio dan  rekaman suara; 2) media visual, yaitu media yang hanya 

dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam 

media ini adalah film slide, foto, transfaransi, lukisan, gambar, dan 

berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain 

sebagainya; dan 3) media audiovisual, yaitu jenis media yang selain 

mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, 

misalnya video, slide suara, dan lain lain; 

b. dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat pula dibagi ke dalam; 

1) media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan 
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televisi, dan media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang 

dan waktu seperti film slide, film, video, dan sebagaimana mestinya; 

c. dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi ke dalam: 

1) media yang diproyeksikan seperti film, slide, transparansi dan lain 

sebagainya. Jenis media ini memerlukan alat proyeksi khusus seperti film 

proyektor untuk memproyeksikan film, operhead projector (OHP) untuk 

memproyeksikan transparansi. Tanpa dukungan alat proyeksi semacam ini, 

maka media tersebut tidak akan berfungsi; dan 2) media yang tidak 

diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. 

2.3.4  Pertimbangan dalam Pemilihan Media 

Ada sejumlah pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang tepat. 

Untuk lebih mudah mengingatnya, pertimbangan tersebut dapat kita 

rumuskan dalam satu kata ACTION, yaitu akronim dari; access, cost, 

technology, interactivity, organization, dan novelty (Koesnandar, 2003: 9).  

a) Access. Pertimbangan yang pertama dalam memilih media adalah 

kemudahan akses.  

b) Cost. Banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan kita, tetapi biaya juga 

harus menjadi pertimbangan karena kita harus melihat segi manfaatnya 

dari media tersebut karena biasanya media yang terhitung canggih 

memerlukan biaya yang cukup mahal.  
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c) Technology. Pertimbangan selanjutnya adalah ketersediaan teknologi 

untuk mendukung secara operasional media yang akan kita gunakan, dan 

yang terpenting teknologi yang kita gunakan mudah untuk digunakan.  

d) Interactivity. Pemilihan media hendaknya berdasarkan kepada prinsip 

interaktif, artinya media yang digunakan dapat menciptakan komunikasi 

dua arah diantara media dan user (pengguna).  

e) Organization. Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan 

organisasi. Dukungan pihak sekolah atau yayasan mendukung sangat 

menentukan terhadap penyediaan media yang diperuntukkan untuk 

kegiatan proses belajar mengajar (PBM).  

f) Novelty. Media yang original atau baru biasanya akan lebih menarik 

perhatian siswa sehingga ketika memilih media hendaknya prinsip novelty 

menjadi pertimbangan. 

2.4   Pengembangan Media Gambar Realita  

Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2001: 3) jenis media terbagi menjadi empat golongan 

berikut ini. 

“Pertama media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan, diagram, poster, kartun, 

komik, dan lain-lain. Media grafis sering juga disebut media dua dimensi yaitu 

media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kedua, media tiga dimensi 

yaitu dalam bentuk model seperti model padat (solid model), model penampang, 

model susun, model kerja, mockup, diorama, dan lain-lain. Ketiga, media 

proyeksi seperti slide, film strips, film, penggunaan OHP, dan lain-lain. Keempat, 

penggunaan dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran”.  
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Media yang dikembangkan pada penelitian ini adalah media gambar realita untuk 

mata pelajaran IPS kelas V sekolah dasar pada materi kenampakan alam dan 

buatan serta pembagian waktu di Indonesia dengan peta/atlas/globe dan media 

lainnya.  

2.4.1 Media Gambar  

Menurut Sudjana (2007: 68), pengertian media gambar adalah media visual 

dalam bentuk grafis. Media grafis didefinisikan sebagai media yang 

mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui suatu 

kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Sedangkan Arsyad 

(2011: 83), mengatakan bahwa media gambar adalah berbagai peristiwa atau 

kejadian, objek yang dituangkan dalam bentuk gambar-gambar, garis, 

katakata, simbol-simbol, maupun gambaran. 

Beberapa pendapat tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan media gambar adalah suatu media visual dalam bentuk grafis yang 

digunakan untuk  menjelaskan berbagai peristiwa atau kejadian, dan 

dituangkan dalam bentuk gambar-gambar. 

2.4.2 Media Gambar Realita 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) sebagaimana dikutip 

Wikipedia Realitas atau kenyataan, dalam bahasa sehari-hari berarti "hal yang 

nyata; yang benar-benar ada". Sedangkan media gambar adalah suatu media 
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visual dalam bentuk grafis yang digunakan untuk  menjelaskan berbagai 

peristiwa atau kejadian, dan dituangkan dalam bentuk gambar-gambar. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna media 

gambar realita adalah suatu media visual yang dikembangkan dalam bentuk 

grafis yang berfungsi sebagai penjelas berbagai peristiwa/kejadian yang 

dituangkan dalam bentuk gambar sesuai dengan dunia nyata/peristiwa nyata. 

2.4.3 Pengembangan Media Gambar Realita 

Pengembangan media pembelajaran perlu diperhatikan tahap-tahap tertentu 

yang harus dilalui. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan suatu produk 

media pembelajaran yang baik dan layak untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran. Menurut Sadiman, dkk (2011: 99-187), pengembangan media 

meliputi enam langkah, yaitu; (1) menganalisis kebutuhan dan karakteristik 

siswa, (2) merumuskan tujuan instruksional, (3) merumuskan materi secara 

terperinci, (4) mengembangkan alat pengukur keberhasilan, (5) menulis 

naskah media, dan (6) mengadakan tes dan revisi.  

A.   Penyusunan Rancangan 

Urutan dalam mengembangkan program media itu dapat diutarakan  berikut 

ini. 

1.  Analisis Kebutuhan Dan Karakteristik Siswa.  



43 

  

 

 

Dalam proses belajar mengajar yang dimaksud dengan kebutuhan adalah 

kesenjangan antara kemampuan, keterampilan dan sikap siswa yang kita 

inginkan dengan kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang mereka 

miliki sekarang.  

Kesenjangan itu dapat diketahui apa yang diperlukan atau dibutuhkan siswa. 

Sebagai perancang program media guru harus dapat mengetahui pengetahuan 

atau keterampilan awal siswa. Suatu program media akan dianggap terlalu 

mudah bagi siswa bila siswa tersebut telah memiliki sebagian besar 

pengetahuan atau keterampilan yang disajikan oleh program media itu 

(Sadiman, dkk., 2011: 103). Dan program media yang terlalu mudah akan 

membosankan siswa dan sedikit sekali manfaatnya karena siswa tidak 

memperoleh tambahan pengetahuan atau keterampilan dari program media 

tersebut. Sebaliknya program media akan dipandang terlalu sulit bagi siswa 

bila siswa belum memiliki pengetahuan atau keterampilan prasyarat yang 

diperlukan siswa sebelum memanfaatkan hasil dari program pengembangan 

media tersebut (Sadiman, dkk., 2011: 103). 

Pengetahuan prasyarat adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan 

siswa sebelum memanfaatkan hasil dari program pengembangan media 

tersebut. Dan program media yang terlalu sulit akan menimbulkan frustasi 

siswa.  

 



44 

  

 

 

2.  Perumusan tujuan  

Tujuan instruksional merupakan faktor yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Tujuan ini merupakan pernyataan yang menunjukkan perilaku 

yang harus dapat dilakukan siswa setelah ia mengikuti proses instruksional 

tertentu. Dengan tujuan seperti itu, baik guru maupun siswa dapat mengetahui 

dengan pasti perilaku apa yang harus dapat dilakukan siswa setelah proses 

instruksional selesai. Dalam perumusan tujuan ada dua jenis tujuan 

intruksional, yaitu tujuan intruksional umum dan tujuan instruksional khusus. 

Tujuan instruksional umum adalah tujuan akhir dari suatu kegiatan 

instruksional. Tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran dari tujuan 

instruksional umum. Sebelum mencapai tujuan instruksional umum terlebih 

dahulu kita harus mencapai semua tujuan instruksional khusus. Untuk dapat 

merumuskan tujuan instruksional dengan baik ada beberapa ketentuan yang 

perlu diingat berikut ini.  

1. Tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa bukan berorientasi 

kepada guru. Hal yang perlu dinyatakan dalam tujuan harus perilaku yang 

dapat dilakukan atau yang diharapkan dapat dilakukan siswa setelah proses 

instruksional selesai. Jadi, tujuan ini harus berorientasi kepada hasil akhir 

setelah siswa mengikuti kegitan instruksional.  

2. Tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja operasional. Artinya, kata kerja 

itu menunjukan perbuatan yang dapat diamati atau yang hasilnya dapat 

diukur.  
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3. Pengembangan Materi Sebagai Pendukung Pengembangan Media 

Pembelajaran.  

Pengembangan materi disini maksudnya adalah bahan pelajaran apa yang 

harus dipelajari oleh siswa atau pengalaman belajar apa yang harus dilakukan 

oleh siswa agar tujuan instruksional tercapai. Untuk dapat mengembangkan 

bahan instruksional yang mendukung tercapainya tujuan itu, tujuan yang telah 

dirumuskan tadi harus dianalisis lebih lanjut. Dengan cara ini akan diperoleh 

sub kemampuan dan sub keterampilan, serta sub-sub kemampuan dan sub-sub 

keterampilan (Sadiman, dkk., 2011: 112). Bila semua sub kemampuan dan 

ketrampilan serta sub-sub kemampuan dan ketrampilan telah teridentifikasi 

kita akan memperoleh bahan instruksional terperinci yang mendukung 

tercapainya tujuan itu. Setelah daftar pokok-pokok bahan pembelajaran 

tersebut diperoleh, selanjutnya ialah mengorganisasikan urutan penyajian 

yang logis, artinya dari hal yang sederhana ke hal yang rumit atau dari yang 

konkrit ke yang abstrak. Dalam hal ini kemampuan yang satu menjadi 

prasyarat untuk dapat dipelajarinya kemampuan yang lain.  

4. Perumusan Alat Pengukur Keberhasilan  

Alat pengukur keberhasilan dapat berupa tes, penugasan, ataupun daftar cek 

perilaku. Alat pengukur keberhasilan harus dikembangkan sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai dan pokok-pokok materi pembelajaran yang akan 

disajikan kepada siswa (Sadiman, dkk., 2011: 114). Hal yang diukur atau 

dievaluasi adalah kemampuan, keterampilan, atau sikap siswa yang 



46 

  

 

 

dinyatakan dalam tujuan yang diharapkan dapat dimiliki siswa sebagai hasil 

kegiatan instruksional itu.  

B.  Penulisan Naskah Media  

Cara menyusun media grafis (gambar) meliputi  berikut ini.  

1. Mengidentifikasi program, yaitu tentukan nama mata pelajaran, pokok 

bahasan, dan sub pokok bahasan, tujuan pembelajaran, dan sasaran (siswa 

yang akan menggunakan (kelas dan semester). 

2.  Mengkaji literatur, yaitu menentukan isi materi yang akan disajikan. 

Dalam menentukan isi yang akan disajikan pada media cetak, bukan 

berarti memindahkan semua isi dalam buku teks, namun dikemas 

sedemikian rupa sehingga dapat divisualisasikan dengan tepat.  

3.  Membuat naskah, naskah untuk media grafis berisi sketsa visual yang akan 

ditampilkan berisi objek gambar dalam bentuk teks.  

4.  Kegiatan produksi, dapat dibuat secara manual atau komputer.  

C. Evaluasi Program Media  

Ada dua macam bentuk penguji cobaan media yang dikenal, yaitu evaluasi 

formatif dan evaluasi sumatif (Sadiman, dkk., 2011: 182). Evaluasi formatif 

adalah proses yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang 

efektifitas dan efisiensi bahan-bahan pembelajaran (termasuk media) 

(Sadiman, dkk., 2011: 183). Sedangkan tes sumatif kebalikan dari tes formatif, 

yaitu dalam bentuk finalnya, setelah diperbaiki dan disempurnakan, perlu 
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dikumpulkan data (Sadiman, dkk., 2011: 183). Hal itu untuk menentukan 

apakah media yang dibuat patut digunakan dalam situasi-situasi tertentu.  

Tes atau uji coba tersebut dapat dilakukan baik melalui perseorangan atau 

melalui kelompok kecil atau juga melalui tes lapangan, yaitu dalam proses 

pembelajaran yang sesungguhnya dengan menggunakan media yang 

dikembangkan. Jika semua langkah-langkah tersebut telah dilakukan dan 

telah dianggap tidak ada lagi yang perlu direvisi, maka langkah selanjutnya 

adalah media tersebut siap untuk diproduksi. Akan tetapi bisa saja terjadi 

setelah dilakukan produksi ternyata setelah disajikan ada beberapa 

kekurangan dari aspek materi atau kualitas sajian medianya, maka dalam 

kasus seperti ini perlu dilakukan perbaikan (revisi) terhadap aspek yang 

dianggap kurang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesempurnaan dari 

media yang dikembangkan, sehingga para penggunanya akan mudah 

menerima pesan melalui media tersebut.  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai pengembangan media 

gambar, maka dapat ditarik kesimpulan pengembangan media gambar realita 

adalah pengembangan yang dilakukan dengan memperhatikan langkah-

langkah pengembangan media gambar dan menfokuskan pemilihan gambar 

yang sesuai dengan dunia nyata(realita). Semua unsur-unsur yang ada dalam 

langkah-langkah pengembangan media saling melengkapi satu sama lain. Jadi 

dalam pengembangan media gambar harus memperhatikan semua unsur-

unsur yang terdapat dalam langkah-langkah pengembangan suatu media. 

Penggunaan media yang kurang efektif atau tidak sesuai dengan aspek-aspek 

tujuan intruksional pembelajaran yang hendak dicapai, menyebabkan proses 



48 

  

 

 

pembelajaran tidak berjalan secara efektif, sehingga aspek-aspek tujuan 

intruksional yang harus dikuasai oleh siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran tidak terkuasai secara maksimal oleh siswa.  

2.3.4  Landasan Pengembangan Media Gambar  

Ada lima landasan dalam pengembangan media pembelajaran yaitu, landasan 

teoretis, landasan psikologis, landasan historis, landasan teknologis, dan 

landasan empiris.  

A.  Landasan Teoretis  

Menurut Bruner (Arsyad,  2011: 7), ada tiga tingkatan utama modus belajar, 

yaitu pengalaman langsung (enactive), pengalaman pictorial atau gambar 

(iconic), dan pengalaman abstrak (symbolic). Menurut Levie dan Levie 

(Arsyad 2011: 9), belajar melalui stimulus visual membuahkan hasil belajar 

yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, menghubungkan antar 

fakta-fakta dan konsep serta mengenali dibandingkan dengan belajar melalui 

stimulus verbal saja.  

B. Landasan Psikologis  

Landasan psikologis pengembangan media gambar ialah alasan atau rasional 

mengapa media pembelajaran dipergunakan ditinjau dari kondisi siswa dan 

bagaimana proses belajar itu terjadi. Kajian psikologi menyatakan bahwa 
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anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret ketimbang yang abstrak 

(Daryanto, 2011: 13).  

Klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkret ke yang 

paling abstrak, dimana partisipasi, observasi, dan pengalaman langsung 

memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pengalaman belajar yang 

diterima siswa. Penyampaian suatu konsep pada siswa akan tersampaikan 

dengan baik jika konsep tersebut mengharuskan siswa terlibat langsung 

didalamnya bila dibandingkan dengan konsep yang hanya melibatkan siswa 

untuk mengamati saja.  

Karena dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka 

ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, dalam pemilihan 

media hendaknya diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat 

berlangsung secara efektif.  

C. Landasan Historis  

Yang dimaksud dengan landasan historis ialah, rational penggunaan media 

pembelajaran ditinjau dari sejarah konsep. Perkembangan konsep media 

pembelajaran sebenarnya bermula dengan lahirnya konsepsi pengajaran 

visual atau alat bantu visual sekitar tahun 1923. Yang dimaksud dengan alat 

bantu visual dalam konsepsi pengajaran visual ini adalah setiap gambar, 
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model, benda atau alat yang dapat memberikan pengalaman visual yang nyata 

kepada siswa.  

D. Landasan Teknologis  

Mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakteristiknya. Pengembangan dan 

pengujian teori-teori tentang media gambar melalui penelitian ilmiah, 

dilanjutkan dengan pengembangan desain, produksi, dan evaluasi.  

E. Landasan Empiris  

Ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik 

belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya siswa akan 

mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan 

media yang sesuai dengan karakteristiknya. Siswa yang memiliki gaya visual 

akan lebih mendapat keuntungan dari penggunaan media visual, seperti media 

gambar.  

Berdasarkan landasan rasional empiris tersebut, maka pemilihan media 

pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, tetapi 

mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik siswa, karakteristik materi 

pelajaran, dan karakteristik media itu sendiri.  
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Lima landasan pengembangan media yang telah dijelaskan di atas bisa 

dijadikan pedoman dalam pengembangan media gambar. Karena isi dari 

kelima landasan tersebut bisa memberikan gambaran hal-hal apa yang harus 

dipertimbangkan dan diperhatikan dalam rangka pengembangan media 

gambar.  Yang pertama yaitu, alasan mengapa media pembelajaran digunakan 

dalam proses belajar karena belajar melalui stimulus visual akan lebih 

membuahkan hasil yang baik bagi siswa. kemudian selanjutnya yang harus 

diperhatikan yaitu, sebaiknya dalam pemilihan atau pengembangan media 

gambar tidak berdasarkan pada kesenangan guru, melainkan harus 

memperhatikan karakteristik siswa, karakteristik materi pelajaran, dan 

karakteristik media itu sendiri. Dengan pemilihan media yang tepat siswa 

akan lebih cepat mendapatkan keuntungan.  

Oleh karena itu dalam pengembangan media gambar harus memperhatikan 

keseluruhan dari landasan-landasan pengembangan media yang telah 

dijelaskan di atas. Agar media yang telah dikembangkan bisa bermanfaat 

secara efektif dan efisien. Sehingga membantu siswa untuk lebih cepat 

memahami apa yang disampaikan oleh guru, karena mengingat karakteristik 

siswa kelas V yang masih membutuhkan benda-benda konkret untuk 

memahami suatu konsep materi pembelajaran IPS yang abstrak.  

2.3.5. Manfaat Umum Pengembangan Media Gambar  

Menurut Arsyad (2011: 25-27), manfaat praktis pengembangan media gambar 

dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut;  
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a.  media gambar dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga 

dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar;  

b. media gambar dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar;  

c. media gambar dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang, dan waktu, 

maksudnya yaitu; 1) objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan 

langsung diruang kelas dapat diganti dengan gambar; 2) objek atau benda 

yang terlalu kecil, yang tidak tampak oleh indera dapat disajikan dengan 

gambar; 3) kejadian langka yang terjadi dimasa lalu atau terjadi sekali 

dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui gambar atau foto; 4) objek 

atau proses yang amat rumit dapat ditampilkan secara konkret melalui 

gambar; 5) kejadian atau percobaan yang membahayakan dapat 

disimulasikan melalui gambar; dan 6) peristiwa alam yang memakan 

waktu lama dapat disajikan melalui gambar;  

d.  dapat memberikan kesamaan pengalaman dan persepsi pada siswa.  

Adapun fungsi dari pengembangan media gambar menurut Levie dan Lentz 

(Arsyad, 2011: 16), mengungkapkan 4 fungsi media pembelajaran. 

Khususnya media visual meliputi berikut.  

a. Fungsi Atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran 

yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai 

materi pelajaran itu. Dengan demikian kemungkinan untuk memperoleh 

dan mengingat isi pelajaran semakin besar.  
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b. Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari kenikmatan siswa saat 

belajar atau membaca teks yang bergambar.  

c. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual gambar memperlancar pencapaian 

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang 

terkandung dalam gambar.  

d. Fungsi kompensatoris media pengajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa 

media visual yang memberikan konsep untuk memahami teks membantu 

siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi 

dalam teks.  

2.5   Hasil Penelitian Yang Relevan  

Media gambar menjadi pilihan karena adanya kecenderungan banyak siswa lebih 

menyenangi melihat gambar-gambar nyata dibandingkan dengan menggunakan 

waktu mereka untuk membaca materi atau mengerjakan tugas rumah. Oleh karena 

itu dengan pengembangan media gambar realita sebagai media pembelajaran di 

dalam kelas yang ditampilkan semenarik mungkin akan dapat membangkitkan 

minat belajar anak. Penelitian ini dilaksanakan karena mengacu pada penelitian 

yang telah dilakukan oleh Darsono dengan judul penelitian Penggunaan Media 

Gambar dalam Pembelajaran IPS di SD Al-Qur’an Metro.  Hasil yang 

diperoleh pada penelitian tersebut adalah penggunaan media pembelajaran berupa 

gambar diam dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

yang diselenggarakan oleh guru menjadi lebih konkret dan bermakna. Dilain sisi 
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penggunaan media gambar diam dalam pembelajaran IPS menurut penelitian 

tersebut mampu meningkatkan hasil belajar siswa.  

2.6  Kerangka Berpikir  

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan 

memperhatikan langkah-langkah pengembangan media yang benar, memberikan 

pengaruh yang cukup besar terhadap hasil belajar siswa. Pengembangan media 

pembelajaran yang baik menjadi salah satu faktor penting yang sangat 

menentukan berhasil tidaknya proses pembelajaran. Karena itu, dasar dari 

pemikiran  penelitian yang dapat dikemukakan seperti disajikan pada gambar 3 di 

bawah ini. 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Berpikir 

Untuk mengajarkan suatu konsep pembelajaran IPS pada diri siswa, guru harus 

pandai memilih, mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran secara 

bijaksana agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan hasil belajar siswa tinggi. 

Terutama pada mata pelajaran IPS, sangat membutuhkan objek yang konkret 
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akan lebih mudah memahami konsep apa yang disampaikan oleh guru dengan 

bantuan media, dan hasil belajar siswa menjadi tinggi. Pemilihan dan 

pengembangan media harus sesuai dengan materi dan tingkat perkembangan 

kognitif siswa. Mengingat karakteristik siswa kelas rendah yang masih pada tahap 

operasional konktret awal, Sehingga dalam proses pembelajarannya masih 

membutuhkan suatu perantara yang bisa menjelaskan konsep-konsep abstrak 

kedalam bentuk konkret, yaitu yang bisa ditangkap oleh panca indera agar siswa 

mudah memahami konsep yang diajarkan oleh guru.  

Maka pengembangan media yang menarik diharapkan memberikan pengaruh 

yang signifikan dalam proses pembelajaran. Banyak sekali jenis media 

pembelajaran yang bisa dikembangkan oleh guru. Salah satu media yang paling 

sering dipakai dan bahasa umum, serta bisa dinikmati dimana saja adalah media 

gambar. Media gambar merupakan salah satu media yang cukup efektif yang 

dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, 

terutama pada konsep-konsep pembelajaran IPS yang abstrak. Karena media 

gambar merupakan media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas 

dan kuat melalui suatu kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. 

Dengan memperhatikan gambar, siswa akan tertarik untuk belajar dan 

meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga hasil belajar siswa akan tinggi, 

karena konsep yang diajarkan oleh guru cepat dipahami oleh siswa.  Melalui 

media gambar sebagai media pembelajaran diharapkan mampu menumbuhkan 

kecerdasan visual spasial pada diri siswa. Meskipun demikian, dapat dikatakan 

bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 
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mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang 

ditata dan diciptakan oleh tenaga pendidik. Di samping itu, dengan media gambar 

dapat diberikan pengalaman belajar tidak langsung kepada siswa.   

Materi keragamanan kenampakan alam di Indonesia merupakan materi yang yang 

diajarkan untuk siswa kelas V SD. Melalui materi ini, siswa diajak untuk melihat 

dan memahami konsep beragam kenampakan alam, konsep kenampakan buatan, 

dan konsep pembagian Waktu di Indonesia. Namun, siswa sekolah dasar masih 

sulit untuk memahami isi dari materi pada kompetensi dasar ini, apalagi untuk 

memahami konsep-konsep abstraj materi tersebut, jika hanya menerima materi 

dari buku teks dan penjelasan guru, karena lebih dapat memahami sesuatu yang 

konkret.  

Bagi anak-anak usia sekolah dasar (9-12 tahun), membaca materi pelajaran dan 

mendengarkan penyampaian materi dari guru tidak bisa diingat secara 

keseluruhan. Mereka lebih senang mempelajari materi pelajaran yang berisi 

banyak gambar-gambar menarik seperti gambar yang berhubungan langsung 

dengan dunia nyata. Karena gambar atau bentuk visual yang natural dan 

berwarna-warni juga dapat diingat dengan cepat oleh siswa.  

2.7 Peran Pentingnya Media Dalam Pembelajaran IPS khusus di SD 

Somantri sebagaimana dikuti oleh Sapriya (2009:11), Pendidikan IPS adalah 

penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta 

kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 
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pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. Menurut Icas Hamid dan Tuti 

Astianti (2006: 9) mengemukakan materi pengetahuan sosial merupakan wahana 

pembelajaran dan membangun pengetahuan yang diharapkan tumbuh seiring 

dengan perkembangan siswa dalam melihat diri dan lingkungannya.  

Dasar uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial adalah 

kegiatan dasar manusia secara sosial yang disajikan secara ilmiah yang 

berkembang sesuai dengan perkembangan siswa di lingkungannya. Melalui mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial diharapkan siswa memiliki kesadaran dalam 

kehidupan sosial di lingkungan masyarakat serta dapat terbina menjadi warga 

negara yang baik. 

Cakupan pengembangan media gambar dalam penelitian ini adalah 

pengembangan media gambar  realita pada materi pembelajaran IPS kelas V, pada 

semester I yang membahas mengenai materi keragaman kenampakan alam dan 

buatan serta pembagian waktu di Indonesia dengan menggunakan atlas/peta/globe 

atau media lainnya. Sedangkan materi diambil dari Standar Kompetensi; 1) 

menghargai berbagai peninggalan dan sejarah yang berskala nasional dan pada 

masa Hindu-Budha, dan Islam, keragaman kenampakan alam dan suku bangsa 

serta kegiatan ekonomi di Indonesia. Dan Kompetensi Dasar; 1.3 mengenal 

keragaman kenampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah waktu di 

Indonesia dengan menggunakan peta/atlas/globe dan media lainnya. Dengan 

demikian peran pentingnya media dalam pembelajaran IPS di SD sangat 

menentukan keberhasilan suatu tujuan pembelajaran, dimana peserta didik lebih 

tertarik dan menyenangi pelajaran IPS yang mana dalam penyampaian materi 

pelajaran menggunakan media gambar yang sangat di sukai anak-anak usia 9-11 
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tahun atau peserta didik kelas V Sekolah Dasar. Keefektifitasan media dapat 

terlihat dari meningkatnya hasil prestasi belajar yang di perlihatkan pada kelas uji 

coba. 

 

2.8 Asumsi Pengembangan 

 

Asumsi pengembangan Media Gambar Realita dalam Pemebelajaran IPS di SD 

ini adalah sebagai berikut; 

1) belajar dengan menggunakan media  gambar realita dalam pembelajaran 

IPS di SD kelas V, peserta didik dapat belajar bersama secara klasikal dan 

tuntas; 

2) belajar dengan menggunakan media gambar realita dalam pembelajaran 

IPS peserta didik akan lebih termotifasi sehingga proses pembelajaran 

lebih aktif dan terfokus, karena media gambar dapat menstimulus minat 

peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuanya sesuai dengan 

kemampuan dan penalarannya; 

3) produk pengembangan media gambar realita dalam pembelajaran IPS di 

SD ini dapat digunakan sebagai contoh untuk mengembangkan media 

pembelajaran lainya.  


