
 

 

II.  KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Teori Belajar dan Pembelajaran  

 

Belajar merupakan usaha yang dilakukan setiap manusia dari sejak bayi hingga 

ajalnya. Cara berpikir anak berbeda dengan cara berpikirnya orang dewasa, karena 

itu guru harus dapat mengerti cara berpikir anak, bukan sebaliknya anak yang 

beradaptasi dengan guru. Menurut Piaget dalam Slameto (2003: 12) ada empat 

tahap perkembangan kognitif yakni tahap sensori motor (usia 0 - 2 tahun), pra 

operasional (usia 2 – 7 tahun), operasional kongkret (usia 7 – 11 tahun), dan tahap  

operasi formal (usia 11 tahun hingga dewasa). Kelas IV SD rata-rata berumur 10 -

11 tahun yakni masuk dalam perkembangan operasional kongkret. pada umumnya 

anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-

benda kongkret. Kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan, 

kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi, mampu memandang suatu 

objek dari sudut pandang yang berbeda secara objek. Anak pada tahap ini sudah 

cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika, tetapi hanya objek fisik 

sehingga dalam pembelajaran sangat dibutuhkan objek yang lebih nyata 

dibandingkan dengan verbal (kata-kata). Sebagai contoh, siswa akan lebih mudah 

memahami letak suatu wilayah pada peta dari pada guru menjelaskan dengan 

ceramah. Artinya media pembelajaran yang kongkret sangat dibutuhkan siswa 

kelas IV SD dalam belajar sesuai dengan perkembangan kognitifnya. 
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Belajar merupakan pembentukan pengetahuan yang harus dilakukan oleh siswa 

dengan aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi 

makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Guru sebagai pemrakarsa harus 

memberikan peluang yang optimal bagi siswa. Niat dan kendali belajar 

sepenuhnya ada pada siswa ( Budiningsih, 2005: 59 ). Sehingga guru tidak 

mentransferkan pengetahuan yang dimiliki melainkan membantu siswa 

membentuk pengetahuanya sendiri. Artinya disini adalah agar pembelajaran yang 

berpusat pada anak berlangsung efektif, guru tidak meninggalkan anak-anak 

belajar sendiri, tetapi mereka memberi tugas khusus yang dirancang untuk 

membimbing para siswa menemukan dan menyelesaikan masalah sendiri.  

 

Ada beberapa istilah yang perlu dicermati yaitu: strategi, metode, dan pendekatan 

pembelajaran.  Awalnya strategi digunakan dalam istilah militer yaitu merupakan  

cara penggunaan seluruh kekuatan untuk memenangkan suatu peperangan.  

Strategi dalam pembelajaran mengandung arti yang tidak jauh berbeda dengan 

istilah dalam militer, strategi pembelajaran  digunakan untuk memperoleh 

keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran 

merupakan suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara 

bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Strategi pembelajaran 

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru  dan siswa agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien Kemp dalam Sanjaya 

(2007:124). Penjelasan diatas memaparkan bahwa cara seorang guru memotivasi 

siwa agar siswa dapat berpatisipasi aktif, cara guru mengelola kelas sehingga 
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pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran,  semua kegiatan 

itu merupakan strategi pembelajaran.  

 

Untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yang telah direncanakan,  

maka digunakan metode pembelajaran. Karena itu dalam sebuah strategi 

pembelajaran dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran. Metode 

mengajar adalah cara mengajar atau cara menyampaikan materi pelajaran kepada 

siswa ( Depdiknas, 2005: 4).  

 

Istilah lain  dalam pembelajaran yang memiliki kemiripan dengan strategi adalah 

pendekatan (approach). Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang 

terhadap proses pembelajaran. Pendekatan adalah suatu jalan, cara, atau 

kebijaksanaan yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam pencapian tujuan 

pembelajaran apabila kita melihatnya dari sudut bagaimana proses pembelajaran 

atau   materi pembelajaran itu dikelola (Depdiknas, 2005: 3). Pendekatan 

pembelajaran dapat berarti anutan pembelajaran yang berusaha meningkatkan 

kemampuan-kemampuan kognitif,  afektif,  dan psikomotorik siswa dalam 

pengolahan pesan sehingga tercapai sasaran belajar (Dimyati dan Mujidjono,1999: 

185).  

 

Roy Killen dalam Sanjaya (2007:125) mencatat ada dua pendekatan dalam 

pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru (teacher-centered 

approaches) dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-

centered approaches).  Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi 

pembelajaran langsung (direct instruction), pembelajaran deduktif atau 

pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat 
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pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiri serta 

pembelajaran induktif. 

 

Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang ditentukan guru akan tergantung pada 

pendekatan yang digunakan.  Adapun untuk menjalankan strategi yang digunakan 

dapat ditetapkan dengan berbagai metode pembelajaran yang mendukung strategi 

yang telah ditentukan.  Dalam standar proses pendidikan, pembelajaran didesain 

untuk membelajarkan siswa. Artinya, sistem pembelajaran menempatkan siswa 

sebagai subjek belajar.  Dengan demikian,  jika pendekatan yang digunakan 

adalah student-centered approaches strategi pembelajaran yang relevan 

diantaranya adalah inquiri dengan metode pembelajaran yang mendukung antara 

lain metode diskusi dan metode demonstrasi. 

 

Student-centered approaches sudah selayaknya diterapkan dalam pembelajaran 

IPS. Pertama, pendidikan merupakan usaha sadar mengembangkan manusia 

menuju kedewasaan baik mental maupun moral.  Proses pembelajaran IPS bukan 

hanya mengembangkan intelektualnya saja,  tetapi mencakup seluruh potensi yang 

dimiliki siswa.  Pengetahuan yang diperoleh hendaknya dapat dimanfaatkan 

dalam kehidupannya.  

 

Kedua,  siswa merupakan subjek dalam pembelajaran. Siswa merupakan manusia 

yang sedang dalam tahap perkembangan yang memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda.  Siswa adalah manusia yang bersifat aktif,  kreatif,  dan dinamis 

dalam menghadapi lingkungannya yang memiliki motivasi untuk memenuhi 

kebutuhannya.  Siswa adalah subjek yang memiliki potensi yang seharusnya 

diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensinya. 
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Ketiga,  proses pembelajaran IPS merupakan suatu kegiatan yang direncanakan 

dan dilaksanakan sebagai suatu sistem yang saling terintegrasi.  Peristiwa belajar 

akan terjadi jika siswa dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Karena itu 

pembelajaran harus ditekankan pada proses dan produk secara seimbang, atau 

dengan kata lain proses pembelajaran harus dapat membuat kegiatan belajar 

secara optimal.  

Paradigma baru pendidikan lebih menekankan pada peserta didik sebagai manusia 

yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Pendekatan progresif baru 

pendidikan yang berpusat pada siswa membawa perubahan dramatis dalam 

manajemen dan organisasi kelas, hubungan guru dan siswa serta bahan 

pembelajaran. Siswa harus aktif dalam pencarian dan pengembangan 

pengetahuan.  Kebenaran ilmu tidak terbatas pada apa yang disampaikan oleh 

guru. Paradigma ini merubah proses pembelajaran dari pandangan mengajar ke 

pandangan belajar, dengan kata lain pembelajaran yang berpusat pada guru 

(tacher centered learning) ke pembelajaran yang berpusat pada siswa (student 

centered learning). Proses pembelajaran menekankan pada penyelidikan, aktivitas 

siswa, relevansi dan luasnya keragaman dari pertumbuhan siswa yang mungkin 

(Hellen Connel. 1998: 15). 

 

2.2.   Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Pembelajaran adalah sebuah proses yang dilakukan agar siswa dapat belajar.  

Proses pembelajaran yang dilakukan guru minimal memenuhi standar proses yang 

telah diatur dalam PP nomor 19 tahun 2005 yakni pembelajaran diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 
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untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik.  

 

Dalam standar isi dijelaskan bahwa pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS 

memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Materi yang cukup 

padat jika dilihat dari isinya.  Bahkan harapan dari mata pelajaran IPS juga cukup 

tinggi yakni melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat 

menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta 

warga dunia yang cinta damai. Tidak mudah untuk dapat melaksanakan 

pembelajaran yang harus dilakukan agar terpenuhi standar isi tersebut. Oleh 

karena itu pembelajaran pada mata pelajaran IPS harus dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat. Karena pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

disebut juga sebagai synthetic science, karena konsep, generalisasi, dan temuan-

temuan penelitian ditentukan atau diobservasi setelah fakta terjadi (Welton dan 

Mallan, 1988 : 66-67). 

 

Pembelajaran yang interaktif membutuhkan metode yang tepat agar siswa dapat 

berkomunikasi dengan baik terhadap teman maupun guru. Agar siswa 

mendapatkan inspirasi dalam belajar maka membutuhkan gambaran yang nyata 

bagi siswa karena itu dibutuhkan media yang tepat dalam pembelajaran. Agar 

pembelajaran dapat menyenangkan, menantang, dan memotivasi maka guru 

memerlukan strategi yang variatif agar siswa tidak bosan. Sesuai dengan 

paradigma baru pendidikan, agar berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 
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yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik maka pembelajaran 

yang dilakukan harus berpusat pada siswa. Siswa diajak untuk dapat menemukan 

dan mengembangkan sendiri pengetahuannya melalui bimbingan guru, sehingga 

siswa benar-benar bahwa dirinya merasa sedang belajar. 

 

2.3   Belajar 

 

Pengertian belajar menurut Winkel (1996:53) adalah suatu aktivitas mental/psikis 

yang berlangsung dalam interaksi yang aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan nilai sikap. Dengan demikian hasil dan kegiatan belajar adalah 

berupa perubahan tingkah laku yang relatif permanen pada diri orang yang 

belajar.  Sedangkan menurut Bell Gredler dalam Dimyati dan Mujiono (1999: l) 

belajar adalah proses seseorang memperoleh berbagai macam ketrampilan dan 

sikap.  

 

Slameto (2003: 2) berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan,  sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  Perubahan tingkah laku dalam belajar secara sadar,  bersifat 

kontinyu dan fungsional, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif,  

perubahan bukan bersifat sementara, perubahan dalam belajar  bertujuan atau 

terarah, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.  
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Pandangan kognitivisme menyatakan bahwa proses belajar merupakan suatu 

usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses 

asimilasi dan akomodasi, akan membentuk suatu kontruksi pengetahuan yang 

menuju pada kemutakhiran struktur kognitifnya (Budiningsih, 2005: 20). 

Pandangan konstruktivisme ini memandang siswa  sebagai subjek dalam 

pembelajaran sehingga secara aktif digunakan untuk mengadakan, memilih, dan 

membangun makna terhadap rangsangan dan pengetahuan dari pengalaman. 

Adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini 

sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Perbedaan tersebut misalnya 

pada motivasi, persepsi, kemampuan menyerap pelajaran. 

 

Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan belajar 

anak usia sekolah dasar memiliki tiga ciri, yaitu: (1) kongkret, artinya  

mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang kongkret yakni yang 

dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak atik, dengan titik penekanan 

pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar.  Pemanfaatan lingkungan 

akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih bermakna dan bernilai, 

sebab siswa dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, keadaan 

yang alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, lebih bermakna, dan 

kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. (2) Integratif, artinya pada 

tahap usia sekolah dasar anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu 

keutuhan, mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin 

ilmu, hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif yakni dari hal umum ke 

bagian demi bagian. (3) Hierarkis, artinya pada tahapan usia sekolah dasar, cara 

anak belajar berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke 
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hal-hal yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu 

diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi, dan cakupan 

keluasan serta kedalaman materi.  

Menurut Bill Gredler dalam Dimyati dan Mujiono (1999: 11) menyebutkan 

esensial dari belajar adalah mendapatkan hasil belajar yang berupa informasi 

verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan 

sikap. merupakan suatu proses dimana seseorang memperoleh perubahan yang 

banyak dalam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Strategi kognitif merupakan 

kemampuan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya. Kemampuan 

ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. Artinya 

siswa dituntut untuk berbuat. Hal senada disampaikan Sardiman (2006: 93) 

menyatakan bahwa: “Pada prinsipnya belajar adalah berbuat, berbuat untuk 

mengubah tingkah laku menjadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau 

tidak ada aktivitas”. Mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, perubahan, 

nilai dan sikap, perubahan yang bersifat relatif, konstan dan berbekas. 

 

Empat pilar pendidikan sekarang dan masa depan yang dicanangkan oleh 

UNESCO yang perlu dikembangkan oleh lembaga pendidikan formal yaitu : (1) 

learning toknow  (belajar untuk mengetahui ), (2) learning todo (belajar untuk 

melakukan sesuatu), (3) learning tobe (belajar untuk menjadi seseorang ) dan (4) 

learning live together (belajar untuk menjalani hidup bersama ). 
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Menurut teori konstruktivisme prinsip yang paling penting dalam psikologi 

pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan 

kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. 

 

Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberi 

kesempatan siswa untuk menentukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan 

mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka 

sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi siswa anak tangga yang membawa 

siswa ke pemahaman yang lebih lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang 

harus memanjat anak tangga tersebut.  Konstruktivisme memfokuskan pada peran 

aktif siswa secara individu untuk membangun struktur kognitif mereka ketika 

menginterpretasikan pengalaman-pengalaman pada situasi belajar tertentu.  

 

Dari pandangan para ahli konstruktivisme, setiap siswa mempunyai peranan 

dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. Penekanan diberi kepada siswa 

dalam proses berpikir kemampuan berkomunikasi untuk  membangun 

pengetahuan dan kemahiran dalam mengintegrasikan pengalaman yang dimiliki 

siswa dengan pengetahuan yang sedang bangun. Peran guru tidak lagi sebagai 

sosok yang paling tahu, guru merupakan salah satu sumber belajar yang berperan 

sebagai fasilitator bagi siswa untuk membangun pengetahuannya. Dengan 

demikian guru akan lebih memahami bagaimana siswa menemukan konsep atau 

pengetahuan. Dalam hal ini guru akan dapat memahami berbagai macam 

karakteristik siswa, sehingga akan memberikan umpan balik bagi guru untuk 

mengembangkan pengetahuannya dalam membantu siswa dalam belajar. 
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Hubungan guru dan siswa sebagaimana hubungan orang tua dan anak. Guru 

bertanggungjawab membimbing dan membantu siswa untuk membangun 

pengetahuannya sendiri. 

 

2.4  Aktivitas belajar  

 

Aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi 

belajar mengajar. Sardiman (2006: 93) menyatakan bahwa “Pada prinsipnya 

belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku menjadi melakukan 

kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas”. 

 

Selanjutnya menurut Juhri (2003: 81) menyatakan bahwa belajar adalah suatu 

proses yang memerlukan aktivitas, artinya orang yang belajar harus ikut serta 

dalam proses pembelajaran yang di lakukan secara aktif. Orang yang belajar itu 

mempelajari apa saja yang dilakukan, apa yang dirasakannya, dan apa yang 

dipikirkannya. Lebih lanjut Dimyati dan Mudjiono (1999: 42) menyatakan bahwa: 

prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan perhatian, motivasi, keaktifan, 

keterlibatan, langsung/ berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan 

penguatan, serta perbedaan individual. 

Paul B.Diedrich dalam Sardiman (2006: 101) membuat suatu daftar yang berisi 

jenis-jenis aktivitas siswa dalam belajar antara lain di golongkan sebagai berikut: 

1) Visual Activitics, yang termasuk di dalamnya, membaca, memperhatikan 

gambar demonstrasi,  percobaan,  pekerjaan orang lain; 2) Oral Activities, seperti 

menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, intruksi; 3) Listening Activities, sebagai contoh: 

mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato; 4) Writing Activities, 

seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin; 5) Drawing Activities, 

Misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram; 6) Motor Activities, yang 

termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, membuat kontruksi, 
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model merepasi, bermain, berkebun, beternak; 7) Mental Activities, sebagai 

contoh menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil keputusan; 8) Emotional Activities, seperti menaruh minat, 

merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 

 

Berdasarkan beberapa kajian teori di atas dirumuskan bahwa aktivitas belajar 

adalah seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik 

sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik berupa keterampilan-keterampilan dasar 

sedangkan kegiatan psikis berupa ketrampilan terintegrasi. Ketrampilan dasar 

yaitu mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan 

dan mengkomunikasikan melalui pernyataan, pertanyaan, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, dan diskusi. Sedangkan 

ketrampilan terintegrasi terdiri dari mengidentifikasi variabel (mengamati film, 

memperhatikan gambar, mengamati lingkungan), membuat tabulasi data, 

menyajikan data dalam bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, 

mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, 

mendefinisikan variabel secara operasional, merancang penelitian dan 

melaksanakan eksperimen. 

 

2.5   Evaluasi Hasil Belajar 

Istilah evaluasi memiliki makna yang luas dan digunakan diberbagai ilmu 

pengetahuan, namun pada awalnya  pengertian evaluasi dikaitkan dengan prestasi 

belajar. Arikunto (2005: 3) menegaskan definisi evaluasi berdasarkan pendapat 

Ralph Tyler yang mendefinisikan  bahwa evaluasi adalah sebuah proses 

pengumpulan data  untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana 
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tujuan pendidikan sudah tercapai. Sedangkan menurut Nitko dan Brookhart dalam 

Mansur dan Harun R. (2007: 2) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses 

penetapan nilai yang berkaitan dengan kinerja dan hasil karya siswa. Dalam 

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan 

adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan 

terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.  

 

Menurut James Sabders dalam Tayipnapis (2000: 3) menyatakan bahwa peranan 

evaluasi diantaranya adalah untuk membuat kebijakan dan kepatuhan, menilai 

hasil yang dicapai para pelajar, menilai kurikulum, memberi kepercayaan kepada 

sekolah, monitor dana yang telah diberikan, dan memperbaiki materi dan program 

pendidikan. Arikunto (2005: 3) menjelaskan bahwa melakukan evaluasi berati 

melakukan pengukuran dan penilaian. Mengukur adalah membandingkan sesuatu 

dengan satu ukuran yang bersifat kuantitatif. Pengukuran (measurement) adalah 

proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu 

tingkatan pencapaian kompetensi yang telah dicapai siswa. Sedangkan menilai 

adalah  mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk 

yang bersifat kualitatif. Dalam standar proses dijelaskan bahwa penilaian hasil 

belajar dapat menggunakan berbagai tehnik penilaian sesuai dengan kompetensi 

dasar yang harus dikuasai. Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, 

tes praktek, penugasan perseorangan atau kelompok. Gagne dalam Dakir (2004: 

23)  mengemukakan bahwa hasil dari proses pembelajaran dalam kurikulum 

antara lain keterampilan intelek, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan 
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motorik, dan dimensi produktif. Dengan kata lain evaluasi hasil belajar adalah 

sebuah proses untuk menilai hasil belajar siswa.   

 

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi hasil belajar adalah 

kegiatan identifikasi melalui penilaian maupun pengukuran untuk melihat apakah 

pembelajaran  yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, baik atau tidak, 

dan  untuk melihat tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembelajaran 

dalam meningkatkan prestasi belajarnya. 

 

2.6    Prestasi Belajar 

 

Prestasi belajar merupakan perolehan yang dicapai seseorang melalui kegiatan 

belajar. Jika belajar sesuatu yang bersifat pengetahuan perolehannya adalah 

tentang pengetahuan atau kognitif dan jika belajarnya sesuatu yang bersifat 

keterampilan gerak, maka perolehannya juga penguasaan mengenai keterampilan 

gerak (Sudjana, 2000: 22). Presatasi belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah melalui kegiatan belajar (Abdurrahman, 2003: 37).  Prestasi belajar 

merupakan suatu gambaran dari penguasaan kemampuan para peserta didik 

sebagaimana telah ditetapkan untuk suatu pelajaran tertentu.  Dick dan Reiser 

dalam Sopah (2000: 126) mengatakan bahwa prestasi belajar adalah kemampuan-

kemapuan yang dimiliki siswa sebagai hasil kegiatan pembelajaran.  Selanjutnya 

Winkel (1996:162) mengatakan bahwa prestasi belajar adalah suatu bukti 

keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan 

belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya.  Sedangkan menurut S. Nasution 

(1996:17) prestasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam 
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berpikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila 

memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, afektif dan psikomotor.  

 

Prestasi belajar di sekolah pada dasarnya merupakan prestasi belajar yang dapat 

dijadikan indikasi dan hasil dari proses pembelajaran di sekolah.  Lebih khusus, 

prestasi belajar dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan 

instruksional yang telah disusun sebelumnya setelah kegiatanpembelajaran 

dilaksanakan. Prestasi biasanya ditunjukkan dengan angka-angka yang diperoleh 

dari hasil pemberian tes prestasi belajar sebagai evaluasi dari kegiatan belajar 

mengajar tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa prestasi belajar merupakan hasil 

yang dicapai murid dalam bidang studi tertentu dengan menggunakan tes yang 

terstandar sebagai pengukuran keberhasilan belajar seseorang. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

nilai yang dicapai oleh siswa dengan menggunakan tes maupun non tes dengan 

ditandai adanya perubahan tingkah laku yang dialami oleh siswa dalam proses 

pembelajaran berbentuk angka mutu. 

 

Sardiman (2007:39-47), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor 

intern (dari dalam) diri siswa dan faktor ekstern (dari luar) siswa. Berkaitan 

dengan faktor dari dalam diri siswa, selain faktor kemampuan, ada juga faktor lain 

yaitu motivasi, minat, perhatian, sikap, kebiasaan belajar, ketekunan, kondisi 

sosial ekonomi, kondisi fisik dan psikis. Kehadiran faktor psikologis dalam 

belajar akan memberikan andil yang cukup penting. Faktor-faktor psikologis akan 

senantiasa memberikan landasan dan kemudahan dalam upaya mencapai tujuan 

belajar secara optimal. 
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Menurut Slameto (2003: 54-72) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan 

pembelajaran sebagai suatu sistem dapat dilihat pada Diagram 1  berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1:  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar dan Pembelajaran  

 

 

Sedangkan Hamalik (2005: 32-33) mengemukakan bahwa belajar yang efektif 

sangat dipengarui oleh faktor-faktor kondisional yang ada antar lain: faktor 

kegiatan, siatuasi dalam belajar, tingkat keberhasilan, asosiai, pengalaman, 

kesiapan belajar, minat dan usaha, fisiologis, dan faktor intelgensi.  
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Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar baik faktor ekstern seperti: tujuan, minat, aktivitas, 

kecakapan  dalam mengikuti pelajaran, kebiasaan belajar, serta menguasai bahan 

pembelajaran dan  faktor intern seperti: lingkungan sekolah, lingkungan keluarga 

dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian diharapkan guru mampu 

memanfaatkan faktor-faktor tersebut sebagai faktor  pendukung keberhasilan 

siswa dalam belajar.   

 

Prestasi belajar sebagai perolehan siswa setelah menempuh periode pembelajaran 

tertentu, dapat dikriteriakan menurut tingkat penguasaan materi pembelajaran. 

Prestasi belajar yang diperoleh siswa terwujud dalam bentuk angka kuantitatif. 

Menurut Arikunto( 2008: 35-36) penilain prestasi belajar dapat menggunakan 

kriteria kuantitatif dengan pertimbangan dan kriteria kuantitatif dengan 

pertimbangan. Kriteria tanpa pertimbanagan disusun tangpa mepertimbangkan 

apa-apa yakni dilakukan dengan membagi rentang jangkauan penilaian menjadi 

beberapa rentang yang intervalnya sama. Misalnya nilai maksimal 100% jika 

kategori yang akan dibuat lima kategori nilai, maka intervalnya diperoleh 81% - 

100%,  61% - 80%, 41% -60%, 21% - 40%, < 21% dengan kategori sangat baik, 

baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Adapun kriteria kuantitatif dengan 

pertimbangan yang dimaksud adalah pertimbangan tertentu berdasarkan sudut 

pandang dan pertimbangan evaluator.  Misalnya pertimbangan ketuntasan belajar 

atau pertimbangan lain.  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa prestasi 

belajar itu identik dengan penguasaan terhadap materi pelajaran. Karena hakikat 
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dari nilai perolehan belajar diawali dari kemampuan siswa untuk menjawab soal-

soal yang diajukan guru secara tertulis. Dengan demikian tingkat penguasaan 

materi masing-masing siswa, secara otomatis akan membedakan prestasi 

belajarnya. 

 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut.  

1. Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat dan 

lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan  

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan 

2. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

3. Sistem Sosial dan Budaya  

4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. 

 

Melihat tujuan dan ruang lingkup materi pelajaran IPS maka prestasi belajar mata 

pelajaran IPS adalah nilai hasil tes kemampuan siswa dalam memahami konsep 

bermasyarakat, memiliki kemampuan berkomunikasi dan berpikir kritis dalam 

memecahkan masalah sosial yang tercakup dalam materi pelajaran yan dujikan 

setelah mengikuti pembelajaran. 
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2.7  Media Pembelajaran 

 

Menurut Arsyad (2009: 3) media berasal dari bahasa latin “medium” yang secara 

harfiah memiliki arti “tengah” perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab 

media adalah perantara atau pengantar pesan.  Pendapat lain tentang pengertian 

media disampaikan oleh Asnawif dan Basyirudin Usman (2002: 20) yang 

menyatakan bahwa media adalah sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan 

dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan audiensi (siswa) sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. AECT (Association of 

Education and Communication Technology) dalam Arsyad (2009: 3) mengartikan 

media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi  

 

Gagne dan Briggs dalam Arsyad (2009: 4) secara implisit mengatakan bahwa  

media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pembelajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset 

vidio, camera, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi dan komputer. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dimengerti bahwa media pembelajaran adalah 

sesuatu alat yang dapat digunakan sebagai perantara pesan kepada anak didik agar 

dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya media 

visual dalam pembelajaran akan dapat merangsang pikiran dan perhatian siswa 

sehingga siswa dapat termotivasi untuk belajar aktif, kondusif, dalam proses 

belajar dalam kelas. Selain itu juga media pembelajaran sangat menentukan dalam 

proses pembelajaran anak didik, sehingga akan mengatasi kesulitan-kesulitan 

didalam mencapai tujuan pendidikan. 
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2.7.1 Fungsi dan Kegunaan Media Pembelajaran 

 

Usman (1995: 14) mendefinisikan fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat 

bantu pembelajaran dan sebagai sumber belajar. Media sebagai alat bantu dalam 

proses pembelajaran adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Dengan 

media pembelajaran guru akan lebih mudah menyampaikan materi pelajaran. 

Siswa lebih mudah memahami konsep dengan bantuan media pembelajaran. 

Sedangkan media sebagai sumber belajar berfungsi melicinkan jalan menuju 

tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan demikian fungsi media sebagai sumber 

disini adalah sebagai alat yang dapat memperrmudah kegiatan belajar mengajar 

sehingga prestasi belajar siswa dengan mudah akan tercapai.  

 

Levie & Lentz dalam Arsyad (2009: 13) mengemukakan empat fungsi media 

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

(c) fungsi kognitif, dan (d) fungsi kompensatoris. Fungsi atensi media merupakan 

inti, yaitu menarik dan mengarahkan 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. 

Fungsi kognitif media visual yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau 

gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat 

informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Fungsi kompensatoris 

media pembelajaran memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa 

yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan 

mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk 
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mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi 

pelajaran  disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal.  

Berkaitan dengan pemakaian media, Hamalik (2005: 61) mengemukakan bahwa 

pemakaian media pembelajaran dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam 

kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap 

siswa. Penggunaan media pembelajaran  pada tahap orientasi pembelajaran akan 

sangat membantu keaktifan pembelajaran dan menyampaikan pesan dari isi 

pembelajaran. 

 

Kegunaan media dalam pembelajaran menurut Miarso (2005: 17) terdiri dari 12 

kegunan, 8 diantaranya adalah sebagai berikut: (1) media mampu memberikan 

rangsangan yang bervariasi kepada otak kita sehingga otak kita bisa berfungsi 

secara optimal, (2) media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

oleh siswa, (3) media dapat melampaui batas ruang kelas, (4) media 

memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungan, (5) media 

menghasilkan keseragaman pengamatan, (6) media membangkitkan keinginan dan 

minat baru, (7) media membangkitkan motivasi dan rangsangan untuk belajar, (8) 

media memberikan kesempatan untuk belajar mandiri 

 

Menurut Arsyad (2009: 91) dalam menggunakan media visual diupayakan 

memperhatikan: 1) dapat membangkitkan motivasi dan perhatian siswa, 2) 

memiliki kualitas teknis yang baik, 3) memberikan latihan dan partisipasi yang 

relevan, 4) relevan dengan tujuan, 5) terfokus jelas pada tujuannya, 6) 

memberikan petunjuk untuk tindak lanjut, 7) bebas dari bias ras, dan suku. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 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 dengan sengaja, bertujuan 

dan terkendali. 

 

 

2.7.2 Karakteristik Media Pembelajaran 

 

 

Menurut Haney dan Ullmer dalam Miarso (2005: 34) ada 3 kategori media:  

1. Media penyaji 

a. Grafis, bahan cetak dan gambar diam 

b. Proyeksi diam 

c. Audio/kaset 

d. Audio ditambah visual diam 

e. Gambar hidup/film 

f. Televisi 

g. Multi media 

2. Media obyek 

a. Obyek sebenarnya alami( hidup dan tak hidup) batuan, gedung 

mesin-mesin, alat-alat komunikasi, jaringan transportasi dan semua 

benda yang dibuat. 

b. Obyek pengganti: Replika, model dan benda tiruan 

3. Media interaktif memperhatikan penyajian obyek dan berinteraksi (internet 

dan komputer) 

 

 

Memilih bahan pembelajaran itu konsep yang harus diterapkan guru adalah bahwa 

tugas guru bukanlah mengajarkan pengetahuan, tugas guru bukanlah mengajarkan 

isi buku atau bab dari buku melainkan tugas guru itu sebenarnya adalah untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, ini berarti pemilihan media pembelajaran 

sangatlah penting untuk perumusan tujuan media pembelajaran. Beberapa faktor 

yang perlu diperhatikan untuk memilih media pembelajaran adalah sebaai berikut: 

(1) Keadaan murid yang mencakup pertimbangan tentang tingkat kecerdasan, 
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kematangan, perbedaan individu dan lainnya. (2) Tujuan yang hendak di capai; 

jika tujuannya pebinaan daerah kognitif maka metode drill kurang tepat 

digunakan. (3) Metode ceramah harus mempertimbangkan antara lain jangkauan 

suara guru. (4) Alat-alat yang tersedia akan mempengaruhi pemilihan metode 

yang akan digunakan. (5) Kemampuan siswa.  

 

 

2.7.3  Pengertian Media Audio Visual 

 

 

Menurut Suleiman (1988: 11) alat-alat audio visual atau media audio visual adalah 

alat-alat yang “audible” artinya dapat didengar dan alat-alat yang “visible” artinya 

dapat dilihat. Lebih lanjut Rohani (1997: 97) menyatakan bahwa media audio 

visual adalah media intruksional modern yang sesuai dengan perkembangan 

zaman (kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi), yang meliputi media yang 

dapat dilihat, didengar dan yang dapat dilihat dan didengar. 

 

Alat-alat audio visual baru ada faedahnya kalau yang menggunakannya telah 

mempunyai keterampilan yang lebih dalam penggunaannya. Agar pemanfaatan 

media audio visual lebih efektif dan efisien beberapa langkah yang harus 

dilakukan antara lain persiapan,  penyajian,  penerapan dan  kelanjutan. 

Persiapan, pada tahap ini hal-hal dilakukan antara lain: (1) mempelajari tujuan 

pembelajaran yang akan disampaikan, (2) menyiapkan beberapa informasi yang 

akan disampaikan, (3) memilih alat yang cocok untuk menyampaikan informasi 

tersebut, (4) perlu latihan cara-cara penggunaan alat yang akan dipakai, (5) perlu 

persiapan tempat. Penyajian, pada tahap ini hal-hal yang perlu diperhatikan antara 

lain: (1) menyusun kata pendahuluan sehingga menarik bagi siswa, (2) menarik 
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perhatian dengan gembira, (3) menyatakan tujuan, (4) menggunakan alat dengan 

sempurna, (5) mengusahakan penampilan yang bermutu. Penerapan, pada tahap 

ini hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: (1) materi yang telah disampaikan 

hendaknya dapat dipraktekkan dan dimanfaatkan, (2) adanya pertanyaan yang 

mengarah pada berpikir kritis siswa, untuk mendapat umpan balik dari penyajian, 

(3) umpan balik dapat dilakukan secara diskusi berkelompok. Kelanjutan, pada 

tahap ini hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang sudah 

disampaikan berpengaruh kepada jiwa siswa, sehingga di mana ada kesempatan, 

informasi atau materi yang telah disampaikan perlu diulang-ulang. 

 

Berdasarkan  dua pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang 

termasuk media visual adalah segala media yang dapat dilihat tapi tidak dapat 

didengar seperti: karikatur, overhead transparansi, slide. Sedangkan media audio 

adalah media yang dapat didengar tetapi tidak dapat dilihat seperti: radio dan tape 

recorder. Media audio visual adalah media yang dapat dilihat dan didengar 

seperti: televisi, film dan video compact disk (VCD) interaktif pembelajaran. 

 

2.7.3.1   Media dan Teknologi Informasi  

 

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data 

memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan data dalam berbagai cara untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat 

dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan, 

pendidikan dan merupakan informasi yang strategis untuk mengikuti 

perkembangan zaman. 
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Dalam dunia pendidikan teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan cara 

menggunakan berbagai macam perangkat lunak komputer untuk meningkatkan 

kegiatan belajar mengajar sebagai media dalam kegiatan pembalajaran. 

 

2.7.3.2  Multimedia Pembelajaran 

 

Miarso (1998: 464) menjelaskan bahwa multimedia adalah berbagai bahan belajar 

yang membentuk satu unit yang terpadu, dan dikombinasikan atau “dipaketkan” 

dalam bentuk modul dan disebut sebagai “kit”, yang digunakan untuk belajar 

mandiri atau berkelompok tanpa harus didampingi oleh guru.  Sedangkan menurut 

Heinich (2005: 141): 

The generis multimedia refers to any combination of two or more media formats 

that integrated to form an informational or instructional program.  Multimedia 

systems may consist of tradicional media in combination or they may in corporate 

the computer as a dispaly device for text, pictures,  graphic, sound, and video. 

 

 

Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang 

terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video dan animasi secara terintegrasi. 

Berdasarkan definisi di atas multimedia adalah gabungan dari dua media atau 

lebih yang terdiri atas teks, grafis, gambar, foto, audio, video dalam satu kesatuan 

yang dapat dipergunakan siswa belajar mandiri atau ber-kelompok tanpa harus 

didampingi oleh guru.   

 

Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: multimedia linier dan multimedia 

interaktif.  Menurut Ariasdi (2008) Multimedia interaktif adalah suatu multimedia 
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yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, 

sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya.  

Video dimanfaatkan dalam pembelajaran karena memiliki kelebihan-kelebihan 

dibandingkan media visual biasa.  

 

Arsyad (2005: 49) menyatakan beberapa keuntungan menggunakan video dalam 

pembelajaran yaitu: 

1) merupakan pengganti alam sekitar dan bahkan dapat menunjukkan 

objek yang secara normal tidak dapat dilihat, seperti cara kerja jantung 

ketika berdenyut; (2) menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat 

disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. Misalnya, langkah-

langkah dan cara yang benar dalam berwudhu; (3) mendorong dan 

meningkatkan motivasi, menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. 

Misalnya, film kesehatan yang menyajikan proses berjangkitnya penyakit 

diare atau demam berdarah yang dapat membuat siswa sadar terhadap pen-

tingnya kebersihan makanan dan lingkungan; (4) dapat menyajikan 

peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara langsung seperti lahar gunung 

berapi atau perilaku binatang buas; (5) dapat ditunjukkan kepada 

kelompok besar atau kelompok kecil, kelompok yang heterogen, maupun 

perorangan; (6) dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar 

frame demi frame, film, yang dalam kecepatan normal memakan waktu 

satu minggu dapat ditampilkan dalam satu atau dua menit. Misalnya, 

bagaimana kejadian mekarnya bunga mulai dari lahirnya kuncup hingga 

kuncup itu mekar. 

 

 

Video menyajikan informasi dalam bentuk dokumen yang hidup, dapat didengar 

audio-nya dan dilihat visual-nya melalui layar televisi, monitor komputer, LCD 

(Liquid Cristal Display) dengan dukungan perangkat keras VCD-Player, CD-

ROOM, DVD-ROOM, dan perangkat pendukung lainnya. Video sebagai 

multimedia pembelajaran dikembangkan bertujuan untuk menyajikan informasi 

dalam bentuk yang menyenangkan, menarik, mudah dimengerti dan jelas.  

Informasi, pesan, atau isi pelajaran ini disimpan atau direkam dalam piringan 

plastik.  Arsyad (2005: 36) menjelaskan bahwa VCD (Video Compact Disc) 
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merupakan sistem penyimpanan informasi signal audiovisual pada piringan 

plastik  yang lebih dikenal dengan VCD (VidioCompact Disc), bukan pada pita 

magnetik. 

 

Pengembangan VCD sebagai multimedia pembelajaran merupakan suatu upaya 

untuk meningkatkan jumlah sumber belajar.  Dengan semakin banyaknya sumber 

belajar akan mengubah paradigma pembelajaran klasikal menjadi pembelajaran 

mandiri.  Pembelajaran klasikal merupakan pembelajaran dengan sumber belajar 

terbatas, biasanya sumber belajar utama adalah guru dan pembelajaran tidak 

terjadi jika guru tidak hadir di kelas.  Kehadiran guru di kelas merupakan sebuah 

keharusan. 

 

Pembelajaran dengan memanfaatkan VCD memberikan kemudahan bagi siswa 

dalam mendapatkan sumber belajar dan memudahkan proses pene-rimaan pesan 

pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi lebih kongkret.  Pesan pembelajaran 

akan lebih sukar ditangkap apabila pesan itu sifatnya abstrak dibandingkan 

apabila pesan pembelajaran bersifat kongkret.  Salah satu kelebihan video adalah 

dapat membuat konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Menurut Dale dalam 

Arsyad (2005: 10) proses belajar adalah kerucut pengalaman Dale (Dale‘s Cone of 

Experience).  Kerucut Pengalaman Dale ini menjelaskan hasil belajar seseorang 

diperoleh mulai dari pengalaman langsung (kongkret), yaitu kenyataan yang ada 

di lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai 

kepada lambang verbal (abstrak). Semakin ke puncak kerucut semakin abstrak 

media penyampai pesan itu. Perlu dicatat bahwa urut-urutan ini tidak berarti 

proses belajar dan interaksi mengajar belajar harus selalu dimulai dan pengalaman 
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langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan 

mempertimbangkan situasi belajarnya. 

Untuk lebih jelasnya model kerucut menurut Dale seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

Gambar 2.  Kerucut Pengalaman Edgar Dale (Seels dan Richey, 1994:15) 

 

 

Berdasarkan kerucut pengalaman tersebut dapat dikatakan bahwa untuk 

mendapatkan media pembelajaran yang paling kongkret adalah melalui 

pengalaman. Namun dalam penggunaan media pembelajaran juga harus 

diperhatikan ketepatan penggunaan dalam konteksnya. Selanjutnya media juga 

didefinisikan sebagai ”medium” atau penghantar yang dalam konteksnya 

substansi  yang diberikan medium adalah materi pembelajaran. Maka istilah 

media adalah apapun bisa berupa orang, bahan atau suatu keadaan yang 

memungkinkan pelajar dapat memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan perilaku.  
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VCD merupakan salah satu produk teknologi audiovisual, yaitu cara 

menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin 

mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan yang dapat di dengar dan 

yang dapat dilihat. Ditinjau dengan kerucut pengalaman Dale, video sebagai 

media pembelajaran memiliki tingkatan pengamalan belajar yang cukup baik, 

karena telah tiga langkah meninggalkan lambang verbal yang merupakan 

pengalaman belajar yang paling abstrak untuk ditangkap siswa, sehingga 

merupakan alternatif terakhir untuk diterapkan dalam pembelajaran. 

Adapun media audio visual yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

penggunaan VCD pembelajaran IPS. 

 

2.7.4  Sejarah Penggunaan Media Audio Visual Dalam Pendidikan    

 

 

Sejarah penggunaan media audio visual untuk pendidikan bukanlah hal yang baru, 

melainkan sama tuanya dengan pendidikan itu sendiri. Sejak lebih tiga ribu tahun 

yang lalu seorang ayah mengajar anaknya menangkap ikan dengan membawanya 

ke sungai atau laut beserta tombak dan langsung memperlihatkan bagaimana 

melakukannya atau memperlihatkan kepadanya bagaimana memasang jerat, tidak 

dengan untaian kata-kata akan tetapi langsung menyuruh melakukannya dengan 

mengikutsertakan kelima indra si anak. 

 

Menurut Suleiman (1988: 11) penggunaan alat-alat audio visual di sekolah mulai 

sejak Comenius, seorang pendidik terkemuka Cekoslavia yang hidup pada abad ke 

dua belas. Ia mencela cara mengajar dengan kata-kata semata dan mendesak 

supaya menggunakan gambar juga agar lebih banyak mengikutsertakan akal orang 
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yang sedang belajar. Comenius menciptakan pula buku pelajaran bergambar yang 

diberi nama Orbis Pictus, artinya dunia dalam gambar. Gambar yang ada di 

dalamnya tidak kurang dari 150 gambar. 

Penggunaan alat-alat audio visual secara modern sebenarnya baru mulai setelah 

penggunaan film 16 mm membuktikan manfaatnya dalam melatih anggota-

anggota angkatan perang Amerika Serikat dalam perang dunia ke dua.  Di waktu 

perang itu terbukti pula bahwa selain gambar, peta dan bola dunia, alat-alat audio 

visual seperti slaid, rekaman suara dan berbagai proyektor sanggup meningkatkan 

efesiensi pembelajaran antara 25% sampai 50%. 

 

Melihat sejarah penggunaan media audio visual sudah sekian lama di pakai dalam 

pendidikan maka tidaklah pada tempatnya lagi kalau penyampaian pembelajaran 

masih dilakukan secara verbalisme atau dengan kata-kata belaka.   

 

2.8 Kajian Penelitian yang Relevan 

 

Beberapa penelitian yang relevan antara lain: 

Massofa (2008) menyatakan bahwa: pertama, proses pengembangan 

menghasilkan produk berupa VCD Simulasi Praktik Penggunaan Alat-alat Ukur 

Fisika, Panduan Penggunaan VCD Simulasi Praktik Penggunaan Alat-alat Ukur 

Fisika bagi Siswa, dan Panduan Pembelajaran dengan media VCD bagi Guru yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.  Kedua, VCD Simulasi Praktik 

Penggunaan Alat-alat Ukur Fisika sebagai produk hasil pengembangan dapat 

menjadi alternatif solusi untuk mengatasi keterbatasan waktu guru dalam 

memberikan bekal awal belajar sebelum kegiatan praktikum dengan metode 

belajar mandiri. Ketiga, VCD Simulasi Praktik Penggunaan Alat-alat Ukur Fisika 
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efektif digunakan sebagai media pembelajaran untuk menaikkan tingkat 

penguasaan cara penggunaan alat-alat ukur fisika siswa.  Efektivitas VCD 

termasuk kategori sedang, sama dengan efektivitas alat-alat ukur fisika yang 

sebenarnya. Keempat, Dengan hasil yang sama, waktu yang dipergunakan untuk 

pembelajaran dengan media VCD lebih pendek dibandingkan dengan waktu yang 

dipergunakan untuk pembelajaran menggunakan alat-alat ukur fisika yang 

sebenarnya, sehingga VCD Simulasi  Praktik Penggunaan Alat-alat Ukur Fisika 

lebih efisien waktu. Kelima, VCD Simulasi Praktik Penggunaan Alat-alat Ukur 

Fisika memiliki daya tarik yang cukup baik. 

Nuriana, (2006) menyatakan bahwa: model pembelajaran Creative Problem 

Solving dengan media VCD dalam pembelajaran matematika merupakan model 

pembelajaran yang secara teoritik tepat dan sesuai dengan karakteristik 

matematika yang abstrak.  Model Pembelajaran Creative Problem Solving adalah 

suatu model pembelajaran yang memusatkan pada ketrampilan pemecahan 

masalah, yang diikuti dengan penguatan.  Matematika adalah mata pelajaran yang 

dikategorikan pelajaran sulit untuk dipelajari oleh kebanyakan siswa, karena 

sifatnya yang abstrak.  Selain itu sangatlah penting memenuhi prasarat 

pemahaman konsep sebelumnya untuk memahami konsep yang baru.  Dengan 

menerapkan model pembelajaran Creative Problem Solving bermedia VCD,  sifat 

matematika yang abstrak akan menjadi lebih kongkret. Selain itu VCD memiliki 

kelebihan yaitu dapat diputar berulang-ulang, sehingga dapat dipelajari untuk 

siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda, dan dapat menimbulkan minat dan 

motivasi siswa dalam mempelajari matematika, sehingga siswa dapat memperoleh 

hasil belajar yang maksimal. 

 

 


