
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Media  

 

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Dalam bahasa arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach 

dan Ely (dalam Arsyad, 2013: 3) mengatakan bahwa media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun 

kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah 

merupakan media.  

 

Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi 

yang mengandung maksud pengajaran. Hamidjojo (dalam Arsyad, 2013: 4) 

menyatakan bahwa media sebagai semua bentuk perantara yang digunakan 

oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat 

sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada 

penerima yang dituju.  

Untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman 

belajar bagi siswa, Dale melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian 
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dinamakan kerucut pengalaman (cone of experience), seperti yang 

ditampilkan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerucut pengalaman Edgar Dale (dalam Sanjaya, 2009: 199). 

Kerucut pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa pengalaman yang 

diperoleh siswa dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa 

yang dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu 

dan proses mendengarkan melalui bahasa.   

Media pembelajaran memiliki nilai dan manfaat sebagai berikut (Susilana dan 

Riyana (2008: 1): 

1. Membuat konkrit konsep-konsep yang abstrak. 

2. Menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke 

dalam lingkungan belajar. 

 3. Menampilkan objek yang terlalu besar atau terlalu kecil. 

 4. Memperhatikan gerakan yang terlalu cepat atau lambat. 

 

Ada berbagai macam jenis media pembelajaran. Djamarah dan Zain (2006: 

124) mengklasifikasikan media berdasarkan jenisnya yaitu: 

Pengalaman Langsung 

observasi 

partisipasi 

demonstrasi 

wisata 

televisi 

film 

radio 

visual 

Symbol  

visual 

verbal 
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1. Media  Auditif 

Media audiktif  adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan 

suara saja, seperti radio, cassette recorder, piringan hitam. Media ini cocok 

untuk orang yang mengandang kelainan dalam pendengeran. 

2. Media Visual 

Media visual adalah media  yang hanya mengandalkan indra penglihatan. 

Media visual ini yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film 

bingkai), slides (film bingkai) foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada 

pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak 

seperti film bisu, dan film kartun. 

3. Media  Audio-visual 

Media Audio-visual  adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Jenis media mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena 

meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Media ini dibagi lagi 

kedalam Audio-visual Diam dan  Audio-visual bergerak. 

 

B. Audio-Visual  

 

1. Pengertian audio-visual 

 Media audio-visual adalah media yang audible artinya dapat di dengar dan 

media yang visible artinya dapat dilihat. Media audio visual gunanya untuk 

membuat cara berkomunikasi lebih efektif (Suleiman, 1988: 11). Suleiman, 

(1988: 12) menambahkan 75% dari pengetahuan manusia sampai ke otaknya 

melalui mata dan yang selebihnya melalui pendengaran dan indera-indera 

yang lain. 
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Media audio-visual menurut Sanaky (2009: 1), adalah sebuah perangkat alat 

yang dapat memproyeksikan gambar dan suara. Alat-alat yang termasuk 

media audio-visual contohnya televise, video-VCD, sound slide, dan film. 

Kinder menjelaskan bahwa  “audiovisual adalah peralatan atau mekanisme 

yang digunakan untuk memfasilitasi pengalaman belajar individu dan 

membuat pembelajaran lebih realistis dan dinamis”  (Akram 2012: 2) 

 

Rinanto (1982: 1) mengungkapkan bahwa. “media audio-visual merupakan 

perpaduan yang saling mendukung antara gambar dan suara, yang mampu 

menggugah perasaan dan pemikiran bagi yang menonton”. Rinanto (1982: 1) 

menambahkan bahwa media audio-visual terdiri dari software yaitu bahan-

bahan informasi yang terdapat dalam sound slide, kaset televisi, film, dan 

hardware yaitu segenap peralatan teknis yang memungkinkan software bisa 

dinikmati contohnya tape, proyektor, slide, dan proyektor film. 

 

2. Jenis-jenis Media Audio Visual 

2.1  Media Audio Visual Gerak 

Media audio visual gerak adalah media intruksional modern yang 

sesuai dengan perkembangan zaman (kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi) karena meliputi penglihatan, pendengaran dan gerakan, 

serta menampilkan unsur gambar yang bergerak. Jenis media yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah televisi, video tape, dan film 

bergerak (Sudjana, 1978: 131) 

a.  Film 
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Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame 

dimana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor 

secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. 

Kemampuan film melukiskan gambar hidup dan suara memberinya 

daya tarik tersendiri. Kedua jenis media ini pada umumnya 

digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan 

pendidikan. Mereka dapat menyajikan informasi, memaparkan 

proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan 

keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan 

mempengaruhi sikap (Arsyad, 2013: 50) 

b.  Video 

Video sebagai media audio visual yang menampilkan gerak, 

semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang 

disajikan dapat bersifat fakta (kejadian/ peristiwa penting, berita), 

maupun fiktif (seperti misalnya cerita), bisa bersifat informatif, 

edukatif maupun intruksional. Sebagian besar tugas film dapat 

digantikan oleh video, namun tidak berarti bahwa video akan 

menggantikan kedudukan film. Masing-masing memiliki 

keterbatasan dan kelebihan sendiri (Arsyad, 2013: 50) 

c.    Televisi (TV) 

Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam 

dan gambar hidup bersama suara melalui kabel dan ruang. Dewasa 

ini televisi yang dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan dengan 

mudah dapat dijangkau melalui siaran dari udara ke udara dan 
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dapat dihubungkan melalui satelit. Televisi pendidikan adalah 

penggunaan program video yang direncanakan untuk mencapai 

tujuan pengajaran tertentu tanpa melihat siapa yang 

menyiarkannya. Televisi pendidikan tidak hanya menghibur, tetapi 

lebih penting adalah mendidik. Oleh karena itu, ia memiliki ciri-ciri 

tersendiri, antara lain yaitu: 

(1)  Dituntun oleh instruktur, seorang instruktur atau guru 

menuntun siswa sekedar menghibur tetapi yang lebih penting 

adalah mendidik. melalui pengalaman-pengalaman visual. 

(2)  Sistematis, siaran berkaitan dengan mata pelajaran dan silabus 

dengan tujuan dan pengalaman belajar yang terencana. 

 (3) Teratur dan berurutan, siaran disajikan dengan selang waktu 

yang berurutan secara berurutan dimana satu siaran dibangun 

atau mendasari siaran lainnya, 

(4)  Terpadu, siaran berkaitan dengan pengalaman belajar lainnya, 

seperti latihan, membaca, diskusi, laboratorium, percobaan, 

menulis, dan pemecahan masalah (Arsyad, 2013: 51-52). 

Televisi sebenarnya sama dengan film, yakni dapat didengar dan dilihat. 

Media ini berperan sebagai gambar hidup dan juga sebagai radio yang dapat 

dilihat dan didengar secara bersamaan (Asnawir dan Usman, 2002: 102). 

Media komunikasi massa khususnya televisi berperan besar dalam hal 

interaksi budaya antar bangsa, karena dengan sistem penyiaran yang ada 

sekarang ini, wilayah jangkauan siarannya, tidak ada masalah lagi. Meskipun 

demikian, bagaimanapun juga televisi hanya berperan sebagi alat bukan 
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merupakan tujuan kebijaksanaan komunikasi, karena itu televisi mempunyai 

fungsi: 

a.    Sebagai alat komunikasi massa 

Daerah jangkauan televisi, dibelahan bumi manapun sudah tidak 

menjadi masalah bagi media massa. Hal ini karena ada revolusi 

dibidang satelit komunikasi massa yang terjadi pada akhir-akhir ini. 

Sebagi akibat adanya sistem komunikasi yang canggih itu, media 

massa televisi mampu membuka isolasi masyarakat tradisional yang 

sifatnya tertutup menjadi masyarakat yang terbuka. 

b.    Sebagi alat komunikasi pemerintah 

Sebagi alat komunikasi pemerintah, televisi dalam pesan 

komunikasinya terhadap kondisi sosial budaya suatu bangsa, meliputi 

tiga sasaran pokok, yaitu: 

1) Memperkokoh pola-pola sosial budaya 

2) Melakukan adaptasi terhadap kebudayaan 

3) Kemampuan untuk mengubah norma-norma soaial budaya bangsa  

(Syukur, 2005: 150-152) 

 

2.2   Media Audio Visual Diam 

Media audio visual diam yaitu media yang menampilkan suara dan 

gambar diam, seperti: 

a.  Film bingkai suara (sound slides) 

Film bingkai adalah suatu film transparan (transparant) berukuran 35 

mm, yang biasanya dibungkus bingkai berukuran 2x2 inci terbuat dari 

kraton atau plastik. Ada program yang selesai dalam satu menit, tapi 
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ada pula yang hingga satu jam atau lebih. Namun yang lazim, satu 

program film bingkai suara (sound slide) lamanya berkisar antara 10-

30 menit. Jumlah gambar (frame) dalam satu program pun bervariasi, 

ada yang hanya sepuluh buah, tetapi ada juga yang sampai 160 buah 

atau lebih (Sadiman, 1996: 57) 

b.  Film rangkai suara 

Berbeda dengan film bingkai, gambar (frame) pada film rangkai 

berurutan merupakan satu kesatuan. Ukurannya sama dengan film 

bingkai, yaitu 35 mm. Jumlah gambar satu rol film rangkai antara 50-

75 gambar dengan panjang kurang lebih 100 sampai dengan 130, 

tergantung pada isi film itu (Sadiman, 1996: 61) 

 

3.  Karakteristik Media Audio Visual 

Teknologi Audio visual cara untuk menghasilkan atau menyampaikan 

materi yaitu dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik 

untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pengajaran melalui 

audio-visual jelas bercirikan pemakaian perangakat keras selama proses 

belajar, seperti mesin proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual 

yang lebar. Karakteristik atau ciri-ciri utama teknologi media audio-visual 

adalah sebagai berikut: 

a.  Mereka biasanya bersifat linier; 

b.  Mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis; 

c.  Mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

perancang/pembuatnya; 
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d.  Mereka merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan 

abstrak; 

e.  Mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan 

kognitif; 

f.  Umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan 

interaktif murid yang rendah (Arsyad, 2013: 32-33) 

Beberapa kelebihan atau kegunaan media Audiovisual dalam pembelajaran 

menurut Fazriah (2011: 1) yaitu: 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata, tertulis atau lisan belaka). 

2. Mengatasi perbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti: 

1) Objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, film 

bingkai,film atau model. 

2) Obyek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film 

atau gambar. 

3) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan 

tame lapse atau high speed photografi. 

4) Kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu bisa ditampilkan lagi 

lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. 

5) Obyek yang terlalu kompleks (mesin-mesin) dapat disajikan dengan 

model, diagram, dll. 

6) Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim, dll) 

dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dll. 

7) Media audiovisual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. 
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Menurut Fazriah (2011: 1) media audiovisual memiliki beberapa 

   kekurangan untuk digunakan dalam pembelajaran, antara lain: 

1. Media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah. 

2. Media audiovisual tidak dapat digunakan dimana saja dan kapan saja, 

karna media audiovisual cenderung tetap di tempat.  

 

C. Aktivitas Belajar 

 

Belajar sebagai suatu proses yang terjadi karena adanya usaha untuk 

mengadakan perubahan terhadap diri manusia yang melakukan, bertujuan 

memperoleh perubahan dalam dirinya, baik berupa pengetahuan, 

keterampilan ataupun sikap (Arikunto, 2006: 19) 

 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan 

kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas sendiri. Dalam aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam 

pembelajaran, mereka belajar sambil bekerja. Dengan bekerja tersebut, siswa 

mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku yang 

lainnya (Hamalik 2003: 171). 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 114) keaktifan siswa dalam 

pembelajaran yang memiliki bentuk yang beraneka ragam, dari kegiatan fisik 

yang mudah diamati sampai kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik 

yang dapat diamati diantaranya  adalah kegiatan dalam bentuk membaca, 

mendengarkan, menulis, meragakan, dan mengukur. Sedangkan contoh 

kegiatan psikis diantaranya seperti mengingat kembali isi materi pelajaran 
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pada pertemuan sebelumnya, menggunakan khasanah pengetahuan yang 

dimiliki untuk memecahkan masalah, menyimpulkan hasil eksperimen, 

membandingkan satu konsep yang lainnya, dan yang lainnya. 

 

Senada dengan pendapat Dimyati tersebut, Dierich (dalam Hamalik, 2003: 

172) membagi aktivitas belajar kedalam 8 kelompok, yaitu: 

 

1. Kegiatan-kegiatan visual, yang termasuk di dalam kegiatan visual 

diantaranya membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demontrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan  lisan, yang termasuk di dalamnya antara lain 

mengemukakkan suatu fakta atau prinsip menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi dan interuksi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan termasuk di dalamnya antara lain : 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis, yang termasuk di dalamnya antra lain menulis 

cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar, yang termasuk di dalamnya antara lain 

menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

6. Kegiatan-kegiatan metrik, yang termasuk di dalamya antara lain 

melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 
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membuat model, menyelenggarakan pameran, membuat model, 

menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 

7. Kegiatan-kegiatan mental, yang termasuk di dalamnya antara lain 

merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat, 

hubungan-hubungan dan membuat keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional, yang termasuk di dalamnya antara lain 

minat, berani, tenang, dan lainnya. 

 

D. Penguasaan Konsep 

 

Penguasaan berasal dari kata kuasa, kuasa artinya kemampuan atau 

kesanggupan untuk berbuat sesuatu sedangkan penguasaan adalah 

kesanggupan untuk menggunakan (tentang pengetahuan, kepandaian dan 

sebagainya) (KBBI, 2003: 604). Dari pengertian penguasaan dan konsep 

dapat disimpulkan penguasaan konsep merupakan kemampuan untuk 

mengungkapkan arti dari objek-abjek atau kejadian kejadian yang diperoleh 

melalui pengalaman, untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan 

masalah. Penguasaan konsep yang dimiliki oleh siswa yang telah mengalami 

proses belajar. Penguasaan konsep yang dimiliki oleh siswa dapat digunakan 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan konsep yang 

dimiliki. 

 

Menurut Dahar (1989: 79) konsep-konsep itu merupakan penyajian-penyajian 

dari sekelompok stimulus-stimulus, konsep-konsep itu tidak dapat diamati 

dan konsep harus disimpulkan dari perilaku. Flavel (dalam Dahar 1989: 79) 

menyatakan bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam tujuh dimensi, yaitu: 
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1. Atribut 

Setiap konsep memiliki atribut yang berbeda. Atribut-atribut ini dapat 

berupa fisik, seperti warna, tinggi atau bentuk, atau dapat juga atribut-

atribut fungsional. 

2. Struktur 

Struktur mengangkut cara terkaitnya atau tergabungnya atribut-atribut 

itu. Ada tiga macam struktur yang kita kenal. Pertama, konsep 

konjunktif yaitu konsep-konsep dimana terdapat dua atau lebih sifat 

sehingga memenuhi sebagai contoh konsep. Kedua, konsep disjunktif 

yaitu konsep-konsep dimana satu dari dua atau lebih harus ada. Ketiga, 

konsep relasional antara atribut-atribut konsep. Contohnya ialah kelas 

sosial. 

3. Keabstrakan 

Konsep-konsep dapat dilihat dan konkret, atau konsep-konsep itu 

terdiri dari konsep-konsep yang lain. 

4. Keinklusifan 

Keinklusian ditunjuk oleh contoh-contoh yang terlibat dalam konsep 

tersebut. 

5. Keumuman 

Bila di klasifikasikan, konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi 

superordinat. Makin umum suatu konsep, makin banyak asosiasi yang 

dapat dibuat dengan konsep-konsep yang lainya. 

6. Ketetapan  
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Ketetapan suatu kosep menyangkut apakah ada sekumpulan aturan-

aturan untuk membedakan contoh-contoh dari noncontoh-noncontoh 

suatu konsep. 

7. Kekuatan 

Kekuatan suatu konsep ditentuka oleh sejauh mana orang tersebut 

setuju bahwa konsep itu penting. 

 

Oleh karena ada berbagai dimensi-dimensi konsep seperti yang telah 

dikemukan di atas, rasanya cukup sulit menemukan suatu definisi tentang 

konsep. Menurut Rosser (dalam Dahar 1989: 80) konsep adalah suatu 

abstraksi yang mewakili satu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-

kegiatan atau hubungan-hubungan yang mempunyai atribut-atribut yang 

sama. Beberapa pengertian konsep tersebut maka konsep-konsep dapat 

diartikan sebagai suatu arti dari objek-objek atau kejadian-kejadian untuk 

merumuskan prinsip-prinsip yang diperoleh melalui pengalaman.  

 

Penguasaan konsep merupakan salah satu bentuk hasil belajar yang diperoleh 

siswa dari mengikuti proses kegiatan pemelajarannya. Menurut Benjamin 

S.Bloom tiga ranah (dominan) hasil belajar, yaitu kognitif,  afektif dan 

psikomotorik (dalam Dimyati dan Mudjiono 2006: 26-27).  Menurut Bloom 

(dalam Hamid, 2009: 110), segala upaya yang mengangkut aktifitas otak 

adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah Kognitif itu terdapat enam 

jenjang proses berfikir, mulai dari jenjang terendah samapai dengan jenjang 

yang paling tinggi. Ke enam jenjang dimaksud adalah: (1) pengetahuan/ 

hafalan/ ingatan (knowledge), (2) pemahaman (comprehension), (3) penerapan 
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(application), (4) analisis (analysis), (5) sintesis (synthesis), dan (6) penilaian 

(evaluation).  

 

Menurut  (Arikunto , 2006: 115) pemahaman (comprehension) siswa diminta 

untuk membuktikan bahwa siswa memahami hubungan sederhana diantara 

fakta-fakta atau konsep. Pemahaman dibedakan dalam tiga katagori antara 

lain: (1) tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari 

menerjemahkan dalam arti yang sebenararnya, mengartikan prinsip-prinsip, 

(2) tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan 

dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok, dan (3) 

tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ektrapolasi. 

Penguasaan konsep penting bagi siswa karena dengan memahami konsep yang 

benar maka siswa dapat menyerap, mengusai, dan menyimpan materi yang 

dipelajarinya dalam jangka waktu yang lama (Arikunto, 2006: 132). 

 

Seseorang  dikatakan menguasai konsep apabila seseorang tersebut mengerti 

benar konsep yang dipelajarinya sehingga mampu menjelaskan dengan 

menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya, 

tetapi tidak mengubah magna yang ada di dalamnya (Sumaya, 2004: 1). 

 


