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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Media Pengajaran 

Dalam pembahasan ini akan diuraikan secara singkat teori-teori yang 

dijadikan landasan penelitian ini . Media secara etimologis berarti alat , 

pengajaran berarti proses , cara menjadikan orang atau makhluk hidup 

belajar. Jadi media pengajaran  berarti alat yang digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk menjadikan siswa belajar 

   

Arsyad (2007:3) mengatakan kata media, media berasal dari bahasa latin 

Medius yang secara harfiah berarti tengah tengah , perantara atau 

pengantar. Media dalam kamus umum Bahasa Indonesia berarti alat 

pengajaran berarti proses , cara, menjadikan orang atau makhluk hidup 

belajar. Media pengajaran berarti alat yang digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk menjadi siswa belajar. 

 

Media adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim 

kepada penerima . Dalam proses pembelajaran , yang menjadi pengirim 

pesan adalah guru atau siswa ,atau orang lain yang dilibatkan dalm proses 

pembelajaran , sedangkan media bias berjudul gambar-gambar , alat-alat 

elektronik , buku , dan sebagainya. 
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Kata media yang merupakan bentuk jamak dari medium secara harafiah 

berarti, perantara atau pengantar. 

Hinich, mengatakan media adalah “anything that carriesinformation 

between a source and a receiver”. Kata media diartikan sebagai segala 

bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi . 

Media adalah alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya proses 

belajar terjadi . 

 

Selain karangan, menulis adalah mengutamakan sesuatu secara tertulis 

dengan menggunakan bahasa terpilih dan tersusun (Rusyana dalam 

Cahyani 2007:97) hal ini mencerminkan proses menulis . Apabila 

seseorang membuat karangan berarti ia menyampaikan ide dengan cara 

memilih kata disusun menjadi kalimat . Kalimat disusun menjadi 

paragraph-paragraf dapat pula disususn menjadi wacana yang terperinci 

dan lengkap sehingga menjadi indah dan dapat dinikmati pembacanya. 

 

Tatkala dalam Ahmadi (dalam Cahyani 2007:97) mencoba membuat 

defenisi , sebagai suatu proses menyusun , mencatat dan 

mengkomunikasikan makna tatanan ganda , bersifat interktif dan 

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tujuan tertentu dengan 

menggunakan system konvensional yang dapat dibaca. Pendapat ini 

menunjukkan munulis merupakan proses, dan diperkuat oleh Fower dalam 

ahmadi (dalam cahyani, 2007:97) terutama dalam proses belajar mengajar 
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bahwa munulis merupakan suatu proses yang kompleks, merupakan 

keterampilan berbahasa yang meminta perhatian di sekolah . 

 

Dari pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa media 

adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan 

yang dapat merangsang pikiran perasaan, perhatian dan kemauan siswa 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. 

 

2.2 Aktivitas Belajar  

Menulis adalah kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan secara 

tertulis . Aktivitas menulis melibatkan penulis untuk menyampaikan 

pesan, atau isi tulisan , saluran atau media tulisan .Sebagai siswa , 

pelajaran bahasa Indonesia dengan pokok bahasan menulis atau 

mengarang , siswa dituntut untuk dapat munyusun , mengungkapkan kata-

kata menjadi kalimat dan kalimat menjadi cerita yang kongkrit dan 

akhirnya menjadi karangan. Dibalik kerumitannya, mmenulis mengandung 

banyak manfaat yang dapat dipetik . Kemampuan itu diantaranya dalam 

hal: 

1. Peningkatan kecerdasan . 

2. Pengembangan daya inisiatif dan kreativitas . 

3. Perubahan keberanian , dan 

4. Mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. 

 

Pelajaran menulis banyak tidak diminati oleh siswa sebab itu disini 

pelajaran menulis atau menggarang saya sebagai guru mengajarkan bahasa 
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khususnya penulisan deskripsi ini saya mencoba menggunakan gambar 

diam agar menulis ini disenangi oleh siswa dan menyenangkan .  

Kesimpulan diats bahwa aktivitas belajar siswa digunakan dengan tujuan 

menumbuhkan motivasi anak. 

 

Keterampilan menulis atau mengarang adalah kemampuan dalam 

merangkai kata-kata menjadi satu rangkaian kalimat. Untuk itu , siswa 

perlu memahami kosa kata yang memadai. 

Kecakapan menulis , menurut pngakar Lingmstik, merupakan salah satu 

unsur dalam keseluruhan rangkaian kecakapan berbahasa Smith (dalam 

cahyani 2007:98) mengatakan bahwa pengalaman belajar menulis yang 

dialami siswa di sekolah tidak terlepas dari kondisi gurunya. Umumnya 

guru tidak dipersiapkan untuk terampil menuliskan dan mengajarkannya. 

Untuk membuat seseorang terampil menulis, harus dimulai sejak dini . 

Agar memiliki keterampilan menulis , seseorang dituntut memiliki 

kemampuan mendengar : 

1. Daya simak . 

2. Gemar membaca. 

3. Kemampuan mengungkapkan apa yang disimak atau dibaca. 

 

Menurut Graves(Resmini dkk 2006:35) , seseorang enggan menulis karena 

tidak tahu untuk apa menulis , merasa tidak berbakat, dan merasa tidak 

tahu bagaimana harus menulis . Ketidaksukaan tadak lepas dari pengaruh 

lingkungan, keluarga,dan masyarakat.Serta pengalaman pembelajaran 
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menulis atau mengarang di sekolah yang kurang memotivasidan 

merangsang minat siswa. 

 

Dari pernyataan diatas , agar siswa termotivasi dan terangasang minatnya 

untuk mengarang , maka peneliti sebagai guru kelas V berupaya 

menggunakan media gambar dalam pembelajarannya, dengan 

termotivasinya terhadap kegiatan menulis atau mengarang. 

 

2.2.1 Pemilihan Alat Dan Media 

Dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan , tidak semuanya dapat dicapai 

dengan hanya mengandalkan guru saja. Selain keterbatasan kemampuan 

professional guru/traner yang bersangkutan , factor-faktor lain seperti 

misalnya factor sarana juga menjadi penghambatnya. Untuk itu diperlukan 

sumber-sumber lain yang membantu atau menggantikan peranannya dalam 

menyampaikan isi kurikulum kepada siswa. Diantara sumber-sumber 

tersebut adalah media pembelajaran. 

 

Beberapa prinsip umum dalam penggunaan media instruksional, yaitu: 

(a) Tidak ada satu metode dan media yang harus dipakai dengan 

meniadakanyang lain. 

(b) Media tertentu cenderung untuk lebih tetap dipakai dalam menyajikan 

sesuatu unit pembelajaran dari pada media yang lain, oleh karena itu 

kita harus mengenal karakteristik dan kemampuan masing-masing 

media sebelum kita memilih media tertentu. 
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(c) Tidak ada suatu media pun yang dapat sesuai untuk segala macam 

kegiatam belajar, seperti halnya tidak ada media yang cocok untuk 

segala . 

(d) Penggunaan media yang terlalu banyak secara sekaligus justru akan 

membingungkan dan tidak memperjelas pelajaran. 

(e) Harus senantiasa dilakukan persiapan yang cukup untuk menggunakan 

media instruksional. 

(f) Media harus merupakan bagian integral dari keseluruhan program 

pembelajaran 

(g) Siswa-siswi atau para siswa harus dipersiapkan dan diperlikan sebagai 

peserta yang aktif. 

(h) Hendaknya tidak menggunakan media pengajaran sekedar selingan 

atau hiburan , pengisi waktu, kecuali memangtujuan pembelajarannya 

demikian. 

Jenis jenis media belajar ini untuk menunjukan pengajaran bahasa. Karena 

media gambar diam merupakan salah satu yang penting bagi pengajaran 

dan pendidikan . Siswa akan belajar lebih banyak dari pada jika disajikan 

hanya dengan stimulus dengar saja. 

(1) Papan tulis, ada banyak kegunaan papan tulis selain untuk menulis 

keterangan-ketrangan, denah-denah, bagan-bagan dan sebagainya. 

(2) Gambar-gambar yang ditempelkan pada karton, ini dapat digunting 

dari majalah, surat kabar dan poster-poster yang sudah tua. 
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(3) Papan planel ini dapat dibuat sendiri oleh guru gambar-gambar 

guntingan yang juga berlapis flannel dari belakang. 

(4) Slide projector, transparencies, OHP. Ini semua adalah alat yang 

komersil yang sudah banyak dimiliki oleh sekolah-sekolah di 

Indonesia . 

 

2.2.2 Fungsi Media Pembelajaran 

 Fungsi gambar diam menurut Arsyad (2007:17) ada beberapa macam    

           yakni: 

(1) Fungsi atensi, media visual merupakan inti, yaitu 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 . 

(2) Fungsi efektif, media visual, terlihat dari tingkat kenikmatan siswa 

ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. 

(3) Fungsi kognitif, media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian 

yang mengungkapkan bahwa media visual atau gambar memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami atau mengingat informasi atau 

pesan yang terkadang dalam media gambar diam. 

(4) Fungsi kompenatoris, media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian 

bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami 

mengorganisasikan  informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. 
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Keempat fungsi media pengajaran tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh 

guru dan siswa lebih optimal dengan menggunakan media pengajaran 

secara baik dan tepat sangat membantu. 

 

2.2.3 Karakteristik Media Gambar 

Ada berbagai jenis media pembelajaran. Untuk mempermudah 

mempelajarinya orang berusaha mengelompokkan atas tertentu. Media 

gambar memiliki karakteristik sebagai berikut ! 

(a) Cocok dengan tingkat umur dan kemampuan anak . 

(b) Berusaha dalam arti tidak terlalu kompleks, sehingga anak dapat 

gambar yang cocok . 

(c) Realitas, maksudnya seperti benda yang sesungguhnya sesuai dengan 

apa yang digambar , dan  

(d) Gambar dapat diperlakukan dengan tangan, artinya gambar sebagai 

media pengajaran harus dapat diraba dan dipegang oleh anak. 

 

2.3 Menyusun Karangan  

Sebelum merumuskan pegertian karangan, perlu dipahami terlebih dahulu 

arti kata mengarang , sebab melalui kegiatan mengarang, akan dihasilkan 

suatu karangan. Mengarang atau merangkai adalah karangan bunga . 

Rabgkaian bunga adalah hasil dari merangkai bunga. Misalnya merangkai 

tidak ada kaitanya dengan kegiatan menulis, cakupan makna kata 

merangkai mulanya hanya berbatasan pada pekerjaannya yang 

berhubungan dengan benda konkret seperti merangkai kata seiring dengan 
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kemajuan komunikasi dan bahasa. Lebih lanjut dengan merangkai kalimat, 

kemudian muncullah perkataan penulis karena karangan yang ditulis 

disebut tulisan.  

 

Mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, atu alinea dalam 

rangka menjabarkan atau mengulas topic dan tertentu memperoleh hasil 

akhir berupa karangan (Finoza 2008:228)  

 

Menurut Trigan (2008: 3) menulis merupakan, keterampilam berbahasa 

yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara 

tatap muka dengan orang lain. Berdasarkan pendapat diatas dapatlah 

dikatakan bahwa menulis adalah bentuk penyampaian gagasan yang ada 

dalam diri manusia agar orang lain tahu yang mempergunakan akal pikiran 

dalam bentuk bahas tulis, agar orang lain mengerti apa yang terdapat 

dalam lambing dan tulisan tersebut. Suatu tulisan terdiri dari beberapa 

factor mempengaruhi ,factor-faktor tersebut yang menjadi penilaian 

terhadap suatu tulisan. Faktor-faktor  yang mempengaruhi tulisan : 

(1) Menentukan maksud dan tujuan penulisannya, maksud dan tujuan 

penulis mempengaruhi jenis karangan yang akan digunakan penulis, 

pemilihan jenis dan bentuk tulisan tersebut sangat menentukan 

keberhasilan penulis untuk menyampaikan idenya kepada pembaca. 

(2) Kondisi pembaca , untuk siapkan tulisan tersebut dibuat, serta 

bagaimana kondisi pembacanya juga mempengaruhi pemilihan jenis 

dan bentuk karangan . Karangan yang ditunjukan untuk anak-anak 
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tentu berbeda jenis dengan bentuk karangan yang ditujukan untuk 

orang dewasa. 

(3) Waktu dan kesempatan, kapan dan dalam keadaan bagaimana 

karangan ini disusun tentu berbeda dengan tulisan yang disusun dalam 

keadaan tenang. 

 

Jadi, dalam menulis seorang penulis harus menentukan maksud dan tujuan 

penulisannya agar pembaca memahami kemana arah tujuan penulisan itu 

sendiri kemudian harus dilihat juga kondisi pembaca, artinya tulisan ini 

ditunjukan kepada pembaca yang bagaimana.Faktor yang terakhir yang 

harus diperhatikan adalah waktu dan kesempatan, artinya apakah yang 

dibuatnya sesuai dengan  berlangsungnya suatu kejadian, shingga menarik 

untuk dibaca. 

 

2.3.1 Jenis-Jenis Karangan  

Jenis-jenis karangn ini dibuat dari cara terhadap terhadap karangan itu 

sendiri, ada cara pandang berdasarkan bobot isinya, ada juga cara pandang 

menurut cara penyajiannya disebut menurut Finoza (2008:232), 

penggolongan karangan berdasarkan cara penyajiannya dan tujuan 

penyampaiannya, karangan dapat dibedakan atas enam jenis yaitu:  

(1) Karangan Deskripsi 

(2) Karangan Narasi  

(3) Karangan Eksposisi 

(4) Karangan Argumentasi 
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(5) Karangan Persuasi 

(6) Karangan Campuran (kombinasi) 

 

Mengenai jenis-jenis karangan ini, diuraikan secara singkat sebagai 

berikut: 

Karangan Deskripsi adalah bentuk tulisan yang bertujuan pengetahuan dan 

pengalaman pembaca dengan jalan melukiskan hakikat objek yang 

sebenernya. Contoh karangan deskripsi sebagai berikut: 

“ada bintang baru yang bakal hadir meramaikan bursa artis sinetron 

Indonesia, dia adalah Cindi Claudia Harafah, 22 tahun, Putri pencipta lagu 

dan didengkot grup The Mercys, Rinto Harahap. Sekali bermain Cindi 

sudah melahirkan 4 Album lagu langsung mendapatkan peran 

menantang.Dalam serial Bidadari yang terluka, yang bakal ditayangkan di 

RCTI, Cindy berperan sebagai Miranda wanita dewasa yang menanggung 

suatu keluarga, karena kepala keluarga adalah bekas pacarnya. 

(Gatra, No. 28 Th. III:57) 

 

Karangan Narasi adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, 

mengisahkan, merangkaikan tindak-tinduk  perbuatan manusia dalam 

sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam suatu 

kesatuan waktu. 

Contoh Karangan Narasi: 

Nama dia sendiri Tarkini, tapi lebih dikenal panggilan Bu Dar’an, karena 

telah puluhan tahun menjadi istri Pak Dar’an. Kini Bu Tarkini atau Bu 
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Dar’an kini usianya sekitar 65 tahun, sudah tua rentah, lagi berstatus janda 

sebab hampir setahun yang lalu Pak Dar’an meninggal dunia. Namun 

demikian, ketuaanya tidak menjadi penghalang pekerjaan pokoknya, 

sebagai tukang memperbaiki alat-alat musik yang terbuat dari kayu.  

(HD Haryono, Kompas) 

 

Karangan Eksposisi adalah jenis karangan  yang bertujuan untuk member 

tahu, mungupas, menguraikan atau menerangkan sesuatu. 

Contoh Karangan Eksposisi: 

Ada bintang  baru bakal hadir meramaikan bursa artis sinetron Indonesia, 

dia adalah Cindy Claudia Harapah, 22 tahun putrid pencipta lagu dan 

dedengkot grup The Mercys, Rinto Harahap, sekali bermain Cindy sudah 

melahirkan empat album lagu langsung mendapatkan peran menantang. 

Dalam serial Bidadari yang terluka yang bakal ditayangkan di RCTI 6 

Juni, Cindy berperan sebagai Miranda wanita dewasa yang menanggung 

suatu keluarga, karena kepala keluraganya adalah bekas pacarnya. 

(Gatra, No. 28 Th.III:57)  

 

Karangan Argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk 

menyakinkan pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, 

sikap, dan tingkah laku tertentu. Syarat utama menulis karangan 

argumentasi adalah penulisannya harus terampil dalam bernalar dan 

menyusun ide logis. 

Contoh Karangan Argumentasi : 
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Masalah penelitian bahasa suku batak karena bahasa adalah “sistemnya 

system” artinya ia mempunyai hierarki sytem. Dengan demikian, 

penelitian bahasa,baik terapan maupun murni, sangat sulit untuk dikontrol. 

Hal lain yang menyulitkan ialah karena bahasa itu bersifat terpadu 

(integral), dan sesuatu yang terpadu sulit untuk diteliti dari pada jika I itu 

merupakan sesuatu satuan unit yang unut-unitnya mudah dipisahkan. Oleh 

karena itu sulitnya bahasa maka biasanya peneliti berusaha memisahkan 

salah satu komponen bahasa dan kemudian barulah komponen itu diteliti. 

Dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang mungkin berupa, 

auatu pendirian umum, suatu pendapat/gagasan ataupun seseorang . 

Contoh : 

Chirsmast Islan tampak mungil dip eta, namun pada kenyataannya adalah 

pulau karang yang kukuh di Samudera Hindia. Alam tropisnya 

menghadirkan pesona eksotis uang menakjubkan dan tak dimiliki oleh 

pulau lainnya. Chirmast Island  resort, sebuah resort berbintang lima 

dengan kemewahan eksklusifnya menambah suasana liburan anda di 

Chirmast Island lebih menyenangkan dan bergairah. 

 

2.3.2 Langkah-Langkah Menulis Karangan 

Dalam sebuah karangan yang baik, perlu diperhatikan langkah-langkah 

mengarang seperti yang dijelaskan semi,atar (2007:46) sebagai berikut: 

(1) Tahap pratulis 
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Pada tahap ini penulis memilih dan menetapkan topik , menetapkan 

tujuan, mengumpulkan informasi pendukung, dan merancang tulisan 

atau karangan . 

(2) Tahap penulisan 

Pada tahap penulisan konsentrasi terhadap gagasan pokok tulisan, 

konsentrasi  terhadap tujuan penulisan , (konsentrasi terhadap tujuan 

penulisan),konsentrasi terhadap kriteria calon pembaca dan keempat 

konsentrasi terhadap kriteria penerbitan.   

(3) Tahap pascatulis    

Dalam tahap pascatulis ini terhadap dua kegiatan utama, yakni 

penyuntingan dan penulisan naskah jadi. 

 

Langkah –langkah mengarang ini perlu diketahui dan dipahami sebelum 

melakukan kegiatan mengarang, dengan harapan akan membantu 

menyelesaikan karangan secara tepat sehingga terarah pada sasaran yang 

ingin dicapai, yaitu menciptakan atau memungkinkan terciptanya daya 

khayal atau imajinasi padapara pembaca, seolah-olah pembaca melihat 

sendiri objek tadi secara keseluruhan yang dialami secara fisik oleh 

pengarangnya. 

 

2.4 Kerangka Berfikir Penelitian 

Kemampuan berbahasa Indonesia , khususnya dalam mengarang deskripsi 

dipengaruhi berbagai faktor.Ada faktor internal dan ada factor eksternal. 

Faktor internal adalah factor yang berasal dari dalam diri siswa, seperti 
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faktor intelegensia, minat dan bakat. Sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor yang ada diluar diri siswa, seperti faktor metode, pendekatan dan 

teknik pengajatan. Semakin baik dan tepat media yang digunakan akan 

semakin tinggi pula hasil belajar bahasa Indonesia siswa/siswi dan begitu 

juga sebaliknya, bila media tidak tepat maka akan semakin rendah pula 

kemampuan bahasa Indonesia siswa. 

  

2.5 Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Ada pengaruh penggunaan media gambar diam terhadap kemampuan 

mengarang deskripsi pada siswa kelas VI semester ganjil SD Negeri 6 

Gedong Air Bandar Lampung tahun 2010/2011. 

(2) Tidak ada pengaruh penggunaan media gambar diam terhadap 

kemampuan mengarang deskripsi pada siswa kelas VI semester ganjil 

SD Negeri 6 Gedong Air Bandar Lampung tahun 2010/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


