
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Media Pendidikan 

 

Kata media berasal dari bahasa latin medium yang secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar. Banyak batasan yang diberikan orang tentang 

media. Menurut Sadiman, Haryono, dan Rahardjito (2011: 7), 

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian 

rupa sehingga proses belajar terjadi. 

 

Batasan lain pun telah dikemukakan oleh para ahli, sebagian diantaranya 

yaitu: 

1. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi (Associatin of Education and 

Communication Technology/AECT) dalam Sadiman, Haryono, 

dan Rahardjito  (2011:6) member batasan tentang media sebagai 

segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan/informasi. 

2. Gagne (1970) dalam Sadiman, Haryono, dan Rahardjito  (2011:6) 

menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. 

3. Gerlach dan Ely (1971) dalam Arsyad 2010:3) mengatakan bahwa 

media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, 

dan kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. 

4. Heinich, dkk (1982) dalam Arsyad (2010:4) mengemukakan 

istilah medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara 

sumber dan penerima. 

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menurut penulis media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan atau informasi 

sehingga siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan. 
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Media merupakan komponen yang sangat penting dalam proses komunikasi. 

Menurut Sadiman, Haryono, dan Rahardjito (2011: 12), 

Pesan, sumber pesan, saluran/media dan penerima pesan adalah 

komponen-komponen  proses komunikasi. Pesan yang akan 

dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam 

kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain atau penulis 

buku dan produser media. Salurannya adalah media pendidikan dan 

penerima pesannya adalah siswa atau juga guru. 

 

Menurut Arsyad (2010:4), 

Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instuksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran 

maka media itu disebut media pembelajaran. 

 

Kedudukan komponen media pembelajaran dalam sistem pembelajaran 

mempunyai fungsi yang sangat penting. Sebab tidak semua pengalaman 

belajar dapat diperoleh secara langsung. Dalam keadaan ini, media 

pembelajaran dapat digunakan agar lebih memberikan pengetahuan yang 

konkret dan tepat serta mudah dipahami. Penggunaan media yang tepat dan 

mudah dipahami bertujuan agar pesan yang akan disampaikan media dapat 

diterima oleh siswa, sehingga siswa dapat dikatakan belajar. 

 

Pada pemilihan media perlu memperhatikan beberapa hal. Menurut Arsyad 

(2010:75) ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam pemilihan 

media. 

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih 

berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang secara 

umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua atau 

tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, 

prinsip, atau generalisasi. 

3. Praktis, luwes, dan bertahan. Media yang dipilih sebaiknya dapat 

digunakan dimana pun dan kapan pun dengan peralatan yang 
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tersedia disekitarnya, serta mudah dipindahkan dan dibawa ke 

mana-mana. 

4. Guru terampil menggunakannya. 

5. Pengelompokan sasaran. 

6. Mutu teknis. 

 

Menurut penulis, guru harus terampil dalam menggunakan media. Pemilihan 

media juga harus sesuai dengan materi yang diajarkan sehingga informasi 

dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. 

 

B. Alat Peraga 

 

Alat peraga adalah salah satu atau seperangkat benda konkret (alat bantu) 

yang dibuat atau disusun secara sengaja untuk membantu menanamkan atau 

mengembangkan konsep, fakta, dan prinsip dalam pembelajaran. 

 

Menurut Ruis dalam Asyhar (2011:11), 

Alat peraga digunakan oleh guru untuk memberi penekanan pada 

informasi, memberikan stimulasi perhatian, dan memfasilitasi proses 

pembelajaran. 

 

 

Menurut penulis, dalam proses pembelajaran alat peraga dipergunakan 

dengan tujuan untuk membantu guru agar proses belajar mengajar lebih 

efektif dan efisien. Dengan alat peraga, hal-hal yang abstrak dapat disajikan 

dalam bentuk model-model yang berupa benda konkret yang dpat dilihat, 

dipegang, diputarbalikkan sehingga dapat lebih mudah dipahami. Fungsi 

utamanya adalah untuk menurunkan keabstrakan konsep agar siswa mampu 

menangkap arti konsep tersebut. Selain itu penggunaan alat peraga dalam 

pembelajaran fisika juga dimaksudkan agar siswa tertarik, senang, dan 
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menantang kesanggupan berpikir siswa yang akhirnya tidak takut dengan 

mata pelajaran fisika. 

 

Menurut Nur (2009:1) ada beberapa nilai-nilai penggunaan alat peraga dalam 

proses pembelajaran diantaranya sebagai berikut: 

1. Dapat mengurangi terjadinya verbalisme. 

2. Dapat memperbesar minat dan perhatian siswa. 

3. Hasil belajar bertambah mantap. 

4. Memberikan pengalaman yang nyata dan dapat menumbuhkan 

kegiatan berusaha sendiri pada setiap siswa. 

5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan 

6. Membantu tumbuhnya pemikiran dan berkembangnya bahasa. 

7. Membantu berkembangnya efisiensi dan pengalaman belajar. 

 

Manfaat penggunaan alat peraga menurut penulis yaitu mengurangi 

verbalisme dalam proses pembelajaran, misalnya penggunaan alat peraga 

elektromagnetik. Siswa dapat lebih memahami arah medan magnet dan gaya 

Lorentz sesuai dengan arah arus listriknya. Selain itu juga dapat menarik 

perhatian siswa untuk mempelajari materi lebih dalam yang dapat 

menumbuhkan pemikiran siswa. Pembuatan alat peraga biasanya 

memanfaatkan lingkungan sekitar dan dapat dibuat sendiri. Sedangkan alat 

peraga buatan pabrik pada umumnya berupa perangkat keras dan lunak yang 

pembuatannya memiliki ketelitian serta memerlukan biaya yang tinggi. 

 

C. Evaluasi Media Pendidikan 

 

Secara terminologi evaluasi pendidikan adalah proses kegiatan untuk 

menentukan kemajuan pendidikan, dibandingkan dengan tujuan yang telah 

ditentukan dan diusahakan untuk mencari umpan balik bagi penyempurnaan 
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pendidikan. Menurut Hamzah (2012:1) ada 2 macam penilaian yang dapat 

digunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran, yaitu: 

1. Evaluasi Formatif, yaitu suatu proses yang dimaksud untuk 

mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan 

media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2. Evaluasi Sumatif, yaitu kelanjutan dari evaluasi formatif. Media 

yang telah diperbaiki dan disempurnakan, kemudian diteliti 

kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak dalam 

situasi tertentu. 

 

Asnawir dan Usman Al-Ghazali (2011:1) menerangkan bahwa terdapat tiga 

tahapan dalam evaluasi sumatif, yaitu: 

1. Evaluasi Satu Lawan Satu 

Pada tahapan ini, dipilih dua orang atau lebih yang dapat mewakili 

populasi dari target media yang dibuat. Media disajikan kepada 

siswa secara individual. Kedua orang yang terpilih tersebut satu 

diantaranya mempunyai kemampuan di bawah rata-rata dan yang 

satunya di atas rata-rata. 

2. Evaluasi Kelompok Kecil 

Media dicobakan kepada 10-20 siswa yang dapat mewakili 

populasi target. Siswa yang dipilih terdiri dari siswa-siswa yang 

kurang pandai, sedang, dan yang pandai, terdiri dari siswa laki-laki 

dan perempuan yang terdiri dari berbagai latar belakang. 

3. Evaluasi Lapangan 

Pada tahap ini, dalam pelaksanaannya dipilih 30 siswa dengan 

berbagai karakteristik yang meliputi tingkat kepandaian, latar 

belakang, jenis kelamin, usia, kemajuan belajar, dan sebagainya. 

 

 

D. Elektromagnetik 

 

Andre Marie Ampere merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan 

alat untuk mengamati bahwa dua batang konduktor yang diletakkan 

berdampingan dan keduanya mengalirkan listrik searah akan saling tarik 

menarik dan jika berlawanan arah akan saling tolak menolak. Hans Cristian 

Oersted (1820) menemukan bahwa terjadi penyimpangan pada jarum kompas 
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ketika didekatkan pada kawat berarus listrik. Hal ini menunjukkan, arus 

listrik di dalam kawat penghantar dapat menghasilkan efek-efek magnetik. 

Dapat disimpulkan bahwa disekitar arus listrik terdapat medan magnetik. 

Garis-garis khayal medan magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik pada 

kawat lurus membentuk lingkaran dengan kawat pada pusatnya (Budiyanto, 

2011:112). Hendrik Anton Lorentz (1878) mengemukakan bahwa medan 

eloktromagnetik ditimbulkan oleh muatan listrik pada tingkat atom. Lorentz 

menemukan teori Transformasi Lorentz dan menentukan gaya magnetik pada 

penghantar arus listrik dan berada dalam medan magnet yang disebut gaya 

Lorentz ( Murtini, 2013:1). Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah 

kuat arus listrik (I) dan arah medan magnetik (B) (Zaelani, 2010:469-471). 

Michael Faraday melakukan penelitian dan menemukan bahwa magnet yang 

digerakkan dapat menimbulkan arus listrik dengan menggunakan lilitan 

kawat atau kumparan. 

 

1. Gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet 

Gerak partikel bermuatan listrik dalam daerah medan magnet homogen 

akan menyimpang searah dengan gaya Lorentz yang mempengaruhi. Arah 

gerak pertikel dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Arah Gaya Lorentz pada Muatan yang Bergerak dalam 

Medan Magnet (Bueche dan Hecht, 2006:206) 
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Jika besar muatan q bergerak dengan kecepatan v, dan I = q/t maka 

persamaan gaya Lorentz untuk kawat dapat dituliskan: 

             

       
 

 
         

Karena     =  , maka  

     
 

 
       

               
 

Sehingga besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh sebuah muatan yang 

bergerak dalam daerah medan magnet dapat dicari dengan menggunakan 

rumus: 

             

dengan: FL =  gaya Lorentz (N) 

 q =  besarnya muatan yang bergerak (C) 

 v =  kecepatan muatan (m/s) 

B =  kuat medan magnet (T) 

   =  sudut antara arah v dan B 

FL  selalu mempunyai arah tegak lurus dengan v dan B 

 

Arah gaya Lorentz yang dialami sebuah partikel bermuatan q yang bergerak 

dalam sebuah medan magnet adalah tegak lurus dengan arah kuat medan 

magnet dan arah dari kecepatan partikel bermuatan tersebut. Bila muatan q 

positif, maka arah v searah dengan I. Sedangkan bila muatan q negatif, maka 

arah v berlawanan arah dengan I. Apabila besar sudut antara v dan B adalah 

90
o
, maka lintasan partikel bermuatan listrik akan berupa lingkaran, sehingga 

akan mengalami gaya sentripetal yang besarnya sama dengan gaya Lorentz.  
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Besarnya jari-jari dapat di cari dengan rumus: 

FL = FS 

              
  

 
 

   
  

  
 

 

dengan R = jari-jari lintasan partikel (m) 

 m =  massa partikel (kg) 

 v =  kecepatan muatan (m/s) 

B =  kuat medan magnet (T) 

 

2. Gaya Lorentz pada kawat berarus listrik 

Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan kuat arus listrik (I) dan arah 

medan magnetik (B). arah gaya Lorentz dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2   Gaya Lorentz pada Kawat Berarus Listrik (Ellyonova, 

2008:1) 

 

Besarnya gaya Lorentz dapat dihitung dengan rumus FL = I B sin  .  

Perhitungan di atas adalah gaya Lorentz yang mempengaruhi kawat tiap 

satuan panjang. Jadi jika panjang kawat =  , maka besar gaya Lorentz 

dapat dihitung dengan rumus: 

             

dengan  FL =  gaya Lorentz (N) 

 I =  kuat arus listrik (A) 

   =  panjang kawat (m/s) 

B =  kuat medan magnet (T) 

   =  sudut antara arah I dan B 

 

  

FL 
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Besar     dari gaya pada sebuah kawat    yang tidak panjang yang 

mengalirkan arus listrik I ditentukan oleh 

               

Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa jika sudut   adalah: 

      , arah arus listrik (I) dan medan magnet (B) saling tegak 

lurus maka FL mencapai maksimum. 

     , arah arus listrik (I) dan medan magnet (B) saling sejajar 

maka FL = 0 atau kawat tidak dipengaruhi gaya Lorentz. 

 

Hubungan antara FL, I, dan B dapat lebih mudah dipelajari menggunakan 

kaidah tangan kanan, yaitu dengan mengangan-angankan jika ibu jari, jari 

telunjuk, dan jari tengah dibentangkan saling tegak lurus, kemudian 

mengibaratkan ibu jari menunjuk arah arus listrik, jari telunjuk menunjuk 

arah medan magnet, dan jari tengah menunjuk arah gaya Lorentz. Gaya 

Lorentz dengan kaidah tangan kanan dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

  

Gambar 2.3 Arah Gaya Lorentz dengan Kaidah Tangan Kanan 

 

3. Solenoida 

Solenoida merupakan suatu kumparan kawat panjang yang terdiri dari 

beberapa lilitan. Kumparan penghantar yang berarus listrik menghasilkan 

medan magnet dan garis gaya magnetik. Pola garis khayal gaya magnet 
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yang dihasilkan sama dengan yang dihasilkan magnet batang. Pola ini 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

  

 

Medan magnet di dalam solenoida merupakan resultan medan magnet 

yang dihasilkan oleh setiap lilitan. Jika panjang solenoida   dan terdiri 

oleh N buah lilitan, jumlah lilitan setiap kumparan   
 

 
 jari-jari 

kumparannya a, dan solenoida sangat panjang sehingga α1 = 0
o
 dan         

α2 = 180
o
 maka besar medan magnet di pusat solenoida adalah 

         atau   
      

  
 

Sedangkan besar medan magnet di ujung solenoida dengan α1 = 0
o
 dan    

α2 = 90
o
 adalah 

   
      

 
 atau   

      

  
 

Gambar 2.4 Solenoida 


