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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Media Pembelajaran 

 

 

Media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin 

diteruskan kepada sasaran  atau penerima pesan tersebut, bahwa materi yang 

ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran, dan tujuan yang ingin dicapai 

adalah terjadinya proses belajar. Bila karena satu hal dan lain hal media terse- 

but tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai penyalur pesan yang diharap-

kan maka tidak efektif dalam arti tidak mampu mengkomunikasikan isi pesan 

yang ingin disampaikan oleh sumber kepada sasaran yang ingin dicapainya. 

Oleh karena itu, dalam mendesain pesan untuk suatu media, harus diperhati-

kan ciri-ciri atau karakteristik dari sasaran atau penerima pesan (umur, latar 

belakang sosial budaya, pendidikan, cacat badaniah dan sebagainya) dan 

kondisi belajar, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya 

kegiatan belajar mengajar (Miarso,2007:47-49). 

 

 

Media pembelajaran adalah perantara yang membawa pesan atau informasi 

bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran antara 

sumber dan penerima. Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat 

bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan 

belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Pemakaian media pembelajaran 
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dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. (Arsyad, 

2011:14-15). 

 

Kegunaan-kegunaan media pembelajaran yaitu dapat memperjelas penyajian 

pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu dan daya indera. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan 

bervariasi dapat mengatasi  sikap pasif anak didik, memberikan perangsang 

belajar yang sama, menyamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang 

sama (Sadiman, 2011:26). 

 

Klasifikasi media pembelajaran menurut Ibrahim yang dikutip dari Daryanto 

(2011)  media dikelompokkan berdasarkan ukuran dan kompleks tidaknya alat 

dan perlengkapannya atas tujuh kelompok, yaitu media tanpa proyeksi dua 

dimensi, media tanpa proyeksi tiga dimensi, audio, proyeksi, televisi, video, 

dan komputer. 

 

B. Media Realia 

 

 

Media realia yaitu semua media nyata yang ada di lingkungan alam, baik 

digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan, seperti tumbuhan, 

batuan, binatang, insektarium, sawah, herbarium, air, dan sebagainya (Riana 

2008:9). 
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Media realia adalah alat penyampai informasi yang berupa benda atau obyek 

yang sebenarnya atau asli dan tidak mengalami perubahan yang berarti. 

Sebagai obyek nyata, realia merupakan alat bantu yang bisa memberikan 

pengalaman langsung kepada pengguna. Oleh karena itu, realia banyak 

digunakan dalam proses belajar mengajar sebagai alat bantu dalam 

memperkenalkan subyek baru. Realia mampu memberikan arti nyata kepada 

hal-hal yang sebelumnya hanya digambarkan secara abstrak yaitu dengan 

kata-kata atau hanya visual. Seharusnya bentuk realia sama dengan yang 

sebenarnya atau dengan kata lain tidak mengalami perubahan sama sekali. 

Akan tetapi, kesulitan kadang timbul dalam menghadirkan realia secara utuh 

(Pribadi, Agus, Katrin, 2004:142). 

 

Media realia adalah benda yang masih berada dalam keadaan utuh, dapat 

dioperasikan, mungkin hidup (tumbuhan atau binatang), dalam ukuran yang 

sebenarnya dan dapat dikenali sebagaimana wujud aslinya. Jadi media realia 

adalah benda dalam wujud asli yang dapat digunakan sebagai bahan belajar 

(Uno, 2007: 117).  

 

Media realia yaitu dapat berupa spesimen meliputi makhluk hidup baik yang 

masih hidup maupun yang sudah mati. Adapun spesimen makhluk hidup yang 

masih hidup dapat berupa, akuarium dengan ikan dan tumbuh-tumbuhan, 

kebun binatang dengan segala binatang yang ada, kebun percobaan dengan 

berbagai tumbuh-tumbuhan, insektarium berupa kotak kaca yang berisi 

serangga. Sedangkan spesimen makhluk yang sudah mati antara lain berupa. 
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Herbarium. Diarama, yaitu pameran hewan dan tumbuhan yang telah 

dikeringkan dengan kedudukan seperti aslinya di alam dan sekitarnya. 

Taksidemi, yaitu kulit hewan yang dibentuk kembali sesuai aslinya setelah 

kulit dikeringkan dan isinya diganti dengan benda lain. Awetan hewan dalam 

botol. Awetan dalam cairan plastik (bioplatik), maksudnya makhluk yang 

sudah mati disimpan dalam cairan plastik semula cair lalu membeku (Rohani, 

2004:18-19). 

 

Media realia mempunyai kelebihan yaitu sangat membantu apabila digunakan 

dalam suatu proses memperoleh informasi dengan tujuan memperoleh 

pengetahuan melalui pengalaman sendiri atau sering disebut sebagai tujuan 

kognitif. Dalam proses ini, realia dilibatkan sebagai suatu obyek nyata yang 

belum dikenal dan para pengguna akan belajar untuk mengenalnya. Realia 

dapat memberikan pengguna pengalaman langsung dan nyata, pengalaman 

keindahan yang tidak bisa didapatkan melalui medium lain. Sedangkan 

kelemahan dari media realia ini yaitu untuk memungkinkan suatu realia 

ditampilkan dalam suatu ruangan kadang sangat sulit karena ukuran yang 

terlalu besar (contoh: lokomotif), atau terlalu kecil (contoh: kuman) atau 

memang tidak memungkinkan untuk ditampilkan (contoh: bulan). 

Kadangkala, menghadirkan realia dapat berbahaya bagi pengguna 

perpustakaan (misalnya: ular). Cara mengatasinya dapat menggunakan ular 

mati yang telah diawetkan agar pengguna bisa mengamati dengan aman. 

Dengan jalan ini, pengguna masih merasakan pengalaman langsung. Dalam 

menggunakan realia, pengguna dituntut kemampuanya untuk 
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menginterpretasikan hubungan-hubungan tentang, benda yang sesungguhnya. 

Oleh karena itu, salah satu kelemahan realia adalah tidak dapat mengharapkan 

hasil yang sama dari setiap pengguna. Ada kemungkinan informasi yang ingin 

disampaikan malah jadi tidak sampai atau tidak sesuai dengan harapannya 

(Pribadi, Agus, Katrin, 2004:143-144). 

 

C.  Media Gambar 

 

 

Media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual ke dalam 

bentuk dua dimensi sebagai curahan ataupun pikiran yang bermacam-macam 

seperti lukisan, potret, slide, film, strip. Fungsi utama penggunaan media 

gambar meliputi fungsi edukatif, yaitu mendidik dan memberikan pengaruh 

positif pada pendidikan. Fungsi sosial, yaitu memberikan informasi yang 

autentik dan pengalaman berbagai bidang kehidupan dan mememberikan 

konsep yang sama kepada setiap orang. Fungsi lain adalah ekonomis, yaitu 

memberikan produksi melalui pembinaan hasil kerja secara maksimal. 

Kemudian fungsi politis, berpengaruh pada politik pembangunan. Serta fungsi 

seni budaya dan telekomunikasi, yang mendorong dan menimbulkan ciptaan 

baru, termasuk pola usaha penciptaan teknologi kemediaan yang modern 

(Hamalik, 2004:12). 

 

Media grafis visual sebagimana halnya media yang lain. Media grafis untuk 

menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai 

menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampikan dituangkan ke 

dalam simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut perlu 
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dipahami benar artinya agar proses penyampian pesan dapat berhasil dan 

efisien (Sadiman, 2011: 28). 

 

Media gambar harus memiliki beberapa karakteristik antara lain harus 

autentik, artinya dapat menggambarkan objek atau peristiwa seperti jika siswa 

melihat langsung. Media gambar juga harus sederhana, komposisinya cukup 

jelas menunjukkan bagian-bagian pokok dalam gambar tersebut. Ukuran 

gambar harus proporsional, sehingga siswa mudah membayangkan ukuran 

yang sesungguhnya benda atau objek yang digambar. Media gambar juga 

harus memadukan antara keindahan dengan kesesuaiannya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Media gambar harus mengandung pesan. Tidak setiap 

gambar yang bagus merupakan media yang bagus. Sebagai media yang baik, 

gambar hendaklah bagus dari sudut seni dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai (Rahadi, 2003:27). 

 

D.  Keterampilan Proses Sains  

 

Keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai wawasan atau anutan 

pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik 

bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya telah 

ada dalam diri siswa. Keterampilan proses memberikan kepada siswa 

pengertian yang tepat tentang hakikat ilmu pengetahuan. Siswa dapat 

mengalami rangsangan ilmu pengetahuan dan dapat lebih baik mengerti fakta 

dan konsep ilmu pengetahuan. Dengan keterampilan proses berarti memberi 

kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak sekedar 
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menceritakan atau mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan. 

Menggunakan keterampilan proses untuk mengajar ilmu pengetahuan, 

membuat siswa belajar proses dan produk ilmu pengetahuan sekaligus 

(Dimyati dan Mudjiono, 2006: 138-139). 

 

Untuk mengetahui keterampilan proses sains siswa pada saat pembelajaran. 

Dalam hal ini, Semiawan (2002:14-15) berpendapat bahwa terdapat empat 

alasan mengapa pendekatan keterampilan proses sains diterapkan dalam 

proses belajar mengajar sehari-hari, yaitu: 

1.  Perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi berlangsung semakin cepat 

sehingga tidak mungkin lagi guru mengajarkan semua konsep dan fakta 

pada siswa. 

2. Adanya kecenderungan bahwa siswa lebih memahami konsep-konsep yang 

rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh yang konkret. 

3. Penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak 

bersifat mutlak 100% tapi bersifat relative. 

4. Dalam proses belajar mengajar, pengembangan konsep tidak terlepas dari 

pengembangan sikap dan nilai dalam diri anak didik. 

 

Keterampilan proses sains dapat dilaksanakan dengan beberapa bentuk 

sebagaimana Dimyati dan Mudjiono (2006:141) menjabarkan kegiatan 

keterampilan proses dengan bentuk-bentuk sebagai berikut : 
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1.  Mengamati/mengobservasi 

Siswa dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses : melihat, 

mendengar, merasa (kulit meraba), mencium/membau, mencicip/mengecap, 

mengukur, mengumpulkan data/informasi. 

2.  Mengklasifikasikan 

Siswa dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses : mencari 

persamaan, mencari perbedaan, membandingkan, mengkontraskan, 

menggolongkan. 

3.  Memprediksi  

Suatu prediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat 

ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang 

berdasarkan perkiraan pada hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip 

dalam ilmu pengetahuan. Dapat dilakukan dengan menghitung penentuan 

secara tepat perilaku terhadap lingkungan kita. 

4.  Mengukur 

Membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

5.  Menyimpulkan 

Siswa dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses : 

menggunakan (informasi, kesimpulan, konsep, teori, sikap, nilai, atau 

keterampilan dalam situasi baru dan situasi lain), menghitung, mendeteksi, 

menghubungkan konsep, memfokuskan pertanyaan penelitian, menyusun 

hipotesis, membuat model. 
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6.  Mengkomunikasikan 

Siswa dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses : berdiskusi, 

mendeklamasikan, mendramakan, bertanya, mengarang, memeragakan, 

mengekspresikan dan melaporkan dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, atau 

penampilan. 

 

Keterampilan proses sains dasar memiliki beberapa macam bentuk kemampuan 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Usman (2002: 43-44) menjabarkan 

keterampilan proses sains dasar dalam bentuk kemampuan sebagai berikut: 

Tabel 1. Kemampuan dan keterampilan proses sains siswa 

No Kemampuan Keterampilan 

1 Mengamati 

Melihat, mendengarkan, merasa, meraba, 

membaur, mencicipi, mengecap, menyimak, 

mengukur, membaca. 

 

2 Menggolongkan 

Mencari persamaan, menyamakan, 

membedakan, membandingkan, 

mengontraskan, mencari dasar penggolongan. 

 

3 
Menafsirkan 

(menginterpretasikan) 

Menaksirkan, memberi arti,  

mengartikan, memposisikan, mencari 

hubungan ruang-waktu, menemukan pola, 

menarik kesimpulan, mengeneralisasikan 

 

4 
Meramalkan 

(memprediksi) 

Mengantisipasi berdasarkan kecenderungan, 

pola, atau hubungan antardata atau informasi. 

 

5 Menerapkan 

Menggunakan (informasi, kesimpulan, 

konsep, hukum, teori, sikap, nilai, atau 

keterampilan dalam situasi), menghitung, 

menentukan variabel, mengendalikan 

variabel, menghubungkan konsep, 

merumuskan konsep pertanyaan penelitian, 

menyusun hipotesis, membuat model. 

 

6 
Merencanakan 

penelitian 

Menentukan masalah/objek yang akan diteliti, 

menentukan tujuan penelitian, menentukan 

ruang lingkup penelitian, menentukan sumber 
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data/informai, menentukan cara analisis, 

menentukan langkah pengumpulan data, 

menetukan alat, bahan dan sumber 

kepustakaan, menentukan cara penelitian 

 

7 Mengkomunikasikan 

Berdiskusi, mendeklamasikan, mendramakan, 

bertanya, merenungkan, mengarang, 

meragakan, mengungkapkan, melaporkan 

(dalam bentuk lisan, tulisan, gerak, atau 

penampilan) 

 

 

 

 

  

 

  

 

 


