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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Media Pembelajaran 

Kata “media” berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”, yang secara harfiah berarti “perantara atau pengantar”.  Dengan 

demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur 

pesan (Djamarah dan Zain, 2006:120).  Menurut Criticos (1996, dalam 

Daryanto, 2010: 4), media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu 

sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan.  Berdasarkan 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media merupakan perantara atau 

penyalur informasi yang dibawa dari sumber informasi kepada penerima 

informasi. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

atau informasi (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, 

minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai 

tujuan belajar disebut dengan media pembelajaran (Daryanto, 2010: 6).  

Berdasarkan konsep tersebut maka perbedaan antara media dengan media 

pembelajaran terletak pada pesan atau isi yang ingin disampaikan.  Artinya 

alat apapun itu asal berisi pesan-pesan pendidikan termasuk ke dalam media 

pembelajaran (Sanjaya, 2014: 58). 
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Media merupakan salah satu bagian penting dalam pembelajaran.  

Romiszowski (dalam Hamalik, 2006: 202) merumuskan media pembelajaran 

“…as the carries of massages, from transmitting source (which may be a 

human being or an intimate object), to the receiver of the massages (which is 

our case is the learner).” 

Daryanto (2010: 5) mengemukakan penggunaan media mempunyai manfaat, 

antara lain: 

1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra. 

3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antar murid dengan 

sumber belajar. 

4. Memungkinkan anak belajar mandiri dengan bakat kemampuan visual, 

auditori, dan kinestetiknya. 

Sedangkan menurut Djamarah dan Zain (2006: 136), media dapat mewakili 

apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. 

Bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. 

Dengan demikian, anak didik lebih mudah mencerna bahan daripada tanpa 

bantuan media. 

Ada berbagai macam bentuk media pembelajaran. Media pembelajaran dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana 

melihatnya.  Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam: 

1. Media audio, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara 

saja, seperti radio, kaset, dan piringan hitam. 
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2. Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. 

Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip 

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

Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang 

bergerak seperti film bisu, dan film kartun. 

3. Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena 

meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua (Djamarah dan Zain, 

2006:140-141). 

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggunakan atau 

membuat media pembelajaran: 

1. Media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam 

upaya memahami materi pelajaran.  Dengan demikian, penggunaan media 

harus dipandang dari kebutuhan siswa, bukan dipandang dari sudut 

kepentingan guru. 

2. Media yang digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajarn. 

4. Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi 

siswa. 

5. Media yang akan digunakan harus memerhatiakn efektivitas dan efesiens. 

6. Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam 

mengoprasikannya (Sanjaya, 2014: 75-76). 
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B. Media Power Poin 

Microsoft power point merupakan salah satu produk unggulan Microsoft 

Corporation dalam program aplikasi presentasi yang paling banyak digunakan 

saat ini.  Hal ini dikarenakan banyak kelebihan di dalamnya dengan 

kemudahan yang disediakan.  Dengan Microsoft power point ini kita dapat 

merancang dan membuat presentasi yang lebih menarik dan profesional 

(Abdur Razaq dalam Sukiman, 2012: 213).  Beberapa hal yang menjadikan 

media ini menarik untuk digunakan sebagai alat presentasi adalah berbagai 

kemampuan pengolahan teks, warna, dan gambar, serta animasi-animasi yang 

bisa diolah sendiri sesuai kreatifitas penggunanya. 

Pada prinsipnya program ini terdiri dari beberapa unsur rupa, dan pengontolan 

operasionalnya. Unsur rupa yang dimaksud, terdiri dari slide, teks, gambar dan 

bidang-bidang warna yang dapat dikombinasikan dengan latar belakang yang 

telah tersedia. Unsur rupa tersebut dapat kita buat tanpa gerak, atau dibuat 

dengan gerakan tertentu sesuai keinginan kita. Seluruh tampilan dari program 

ini dapat kita atur sesuai keperluan, apakah akan berjalan sendiri sesuai timing 

yang kita inginkan, atau berjalan secara manual, yaitu dengan mengklik 

tombol mouse. Biasanya jika digunakan untuk penyampaian bahan ajar yang 

mementingkan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan tenaga 

pendidik, maka kontrol operasinya menggunakan cara manual (Nicko, 

2013:1). 

Pemanfaatan media presentasi ini dapat digunakan oleh pendidik maupun 

peserta didik untuk mempresentasikan materi pembelajaran ataupun tugas-



13 

 

tugas yang akan diberikan (Sukiman, 2012: 213).  Dalam pembelajaran baik 

formal maupun non formal termasuk pelatihan-pelatihan, media presentasi 

merupakan media yang sering dimanfaatkan.  Hal ini disebabkan karena 

proses pembelajaran ataupun pelatihan tidak lepas dari proses penyajian 

materi.  Oleh karenanya guru, dosen, atau instruktur perlu memahami secara 

praktis pemanfaatan media ini (Sanjaya, 2014: 170). 

C. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) Tipe STAD 

Sekarang ini telah banyak dikembangkan model pembelajaran untuk 

meningkatkan pemahaman dan aktivitas siswa dalam proses belajar, salah satunya 

yaitu model pembelajaran kooperatif. Model kooperatif dipandang sebagai proses 

pembelajaran yang aktif, sebab peserta didik akan lebih banyak belajar melalui 

proses pembentukan (constructing) dan penciptaan, kerja dalam kelompok dan 

berbagi pengetahuan, serta tanggung jawab individu tetap merupakan kunci 

keberhasilan pembelajaran. Asumsi yang digunakan sebagai acuan dalam 

pengembangan peserta didik dapat ditempuh melalui pengembangan proses kreatif 

menuju suatu kesadaran dan pengembangan alat bantu yang secara eksplisit 

mendukung kreativitas (Daryanto dan Rahardjo, 2012: 229).Salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran yaitu 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD). 

STAD baik digunakan untuk guru yang baru mulai menggunakan pendekatan 

kooperatif dalam kelas. STAD juga suatu metode pembelajaran yang efektif. 

Metode ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas 

Hopkin dan merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling 
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sederhana (Cahyo, 2013: 288).  Slavin menyatakan (dalam Huda, 2013: 116) 

bahwa STAD ini dapat diterapkan untuk beragam materi pelajaran, termasuk sains 

yang didalamnya terdapat unit tugas yang hanya memiliki satu jawaban benar. 

Menurut Ibrahim (dalam Cahyo, 2013: 289) STAD memiliki beberapa kelebihan, 

antara lain: 

a. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan 

siswa lain. 

b. Siswa dapat menguasai pelajaran yang disampaikan.  

c. Dalam proses belajar mengajar siswa saling ketergantungan positif. 

d. Siswa dapat salin mengisi satu sama lain. 

Cahyo (2013: 289) merumuskan pembelajaran kooperatfi tipe STAD terdiri atas 

lima komponen utama, yaitu penyajian kelas, belajar berkelompok, kuis, skor 

pengembangan, dan penghargaan kelompok.  Selain itu STAD juga terdiri dari 

siklus kegiatan pengajaran yang teratur. Selengkapnya dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Pengajaran 

Tujuan utamanya adalah guru menyajikan materi pengajran sesuai dengan 

yang direncanakan.  Setiap awal dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD 

selalu dimulai dengan penyajian kelas. Penyajian tersebut mencakup 

pembukaan, pengembangan, latihan terbimbing dari keseluruhan pelajaran 

dengan penekanan dalam penyajian materi pembelajaran. 

b. Belajar kelompok 

Selama belajar kelompok, tugas anggota kelompok adalah menguasai materi 
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yang diberikan guru dan membantu teman satu kelompok untuk menguasai 

materi tersebut.  Siswa diberi lembar kegiatan yang dapat digunakan untuk 

melatih keterampilan yang sedang diajarkan untuk mengevaluasi diri mereka 

dan teman satu kelompok. 

c. Kuis 

Kuis dikerjakan siswa secara mandiri.  Hal ini bertujuan untuk menunjukkan 

apa saja yang telah diperoleh siswa selama belajar dalam kelompok.  Hasil 

kuis digunakan sebagai nilai pengembangan individu dan disumbangkan 

dalam nilai pengembangan kelompok. 

d. Penghargaan kelompok 

Langkah pertama yang harus dilakukan pada kegiatan ini adalah menghitung 

nilai kelompok dan nilai perkembangan individu dan memberi serifikat atau 

penghargaan kelompok berdasarkan pada rata-rata nilai perkembangan 

individu dalam kelompoknya. 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dijabarkan oleh Syaifurahman dan Ujiati (2013: 78) sebagai berikut: 

1. Membentuk kelompok yang anggotanya 4-5 orang secara heterogen 

(berdasarkan kemampuan, gender, ras, dan etnis) 

2. Guru menyajikan pelajaran 

3. Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-

anggota kelompok. Anggota tahu menjelaskan pada anggota lainnya 

sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. 

4. Guru memberi kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat 
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menjawab kuis tidak boleh saling membentu. 

5. Memberi evaluasi 

6. Kesimpulan 

D. Aktivitas Belajar 

Aktivitas dalam belajar sangat diperlukan sebab pada prinsipnya belajar adalah 

berbuat.  Berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak 

ada belajar kalau tidak ada aktivitas.  Itulah sebabnya aktivitas, merupakan prinsip 

atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar (Sardiman, 2007: 

95).  

Aktivitas belajar terjadi dalam suatu konteks perencanaan untuk mencapai suatu 

perubahan tertentu.  Aktivitas belajar menggunakan seluruh potensi individu 

sehingga akan terjadi perubahan perilaku tertentu.  Dalam pembelajaran, siswa 

perlu mendapatkan kesempatan untuk melakukan aktivitas.  Ada beberapa temuan 

baru dalam psikologi perkembangan dan psikologi belajar yang mengungkapkan 

pandangan bahwa siswa dalam belajar harus mendapat kesempatan untuk 

melakukan aktivitas (Rusman, 2012: 96).  Menurut Djamarah dan Zain 

(2006:40) menyatakan bahwa anak didik merupakan syarat mutlak bagi 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.  Aktivitas anak didik dalam hal ini, 

baik secara fisik maupun secara mental, aktif. Inilah yang sesuai dengan 

konsep CBSA.  Jadi, tidak ada gunanya melakukan kegiatan belajar mengajar, 

kalau anak didik hanya pasif. Karena anak didiklah yang belajar, maka 

merekalah yang harus melakukannya. 
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Rusman (2012: 96) mengemukakan, aktivitas yang termasuk belajar memiliki ciri-

ciri tertentu yang terjadi secara sadar, bersifat fungsional, positif dan aktif, tidak 

besifat sementara, bertujuan dan terarah serta mencakup seluruh aspek tingkah laku 

secara utuh. Ciri-ciri tersebut merujuk pada perubahan tingkah laku, dan untuk 

mencapai perubahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara. 

Montessori (dalam Sardiman, 2007: 96) menegaskan bahwa anak-anak memiliki 

tenaga-tenaga untuk berkembang sendiri, membentuk sendiri, sehingga mereka 

akan lebih banyak melakukan aktivitas. Pendidik akan beperan sebagai 

pembimbing dan mengamati anak-anak didiknya.  

Sardiman (2007: 100) menambahkan bahwa aktivitas belajar adalah aktivitas yang 

bersifat fisik dan mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus selalu 

terkait. Aktivitas siswa tidak akan cukup jika hanya mendengarkan dan mencatat. 

Paul B. Diedrich menggolongkan kegiatan siswa sebagai berikut: 

1. ”Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca,   

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh, mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan per-

cobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggap, mengingat, me-

mecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup”. 



18 

 

E. Penguasaan Konsep 

Penguasaan merupakan kemampuan menyerap arti dari materi suatu bahan 

yang dipelajari.  Penguasaan bukan hanya sekedar mengingat mengenai apa 

yang pernah dipelajari tetapi menguasai lebih dari itu, yakni melibatkan 

berbagai proses kegiatan mental sehingga lebih bersifat dinamis (Arikunto, 

2001:115).  Suatu konsep adalah suatu kelas atau kategori stimuli yang 

memiliki ciri-ciri umum.  Stimuli adalah objek-objek atau orang (person).  

Konsep-konsep tidak terlalu kongruen dengan pengalaman pribadi kita, tetapi 

menyajikan usaha-usaha manusia untuk mengklasifikasikan pengalaman kita.  

Konsep adalah suatu yang sangat luas (Hamalik, 2006:162).   

Kata penguasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 

pemahaman, sedangkan pemahaman memiliki kata dasar paham yang berarti 

tahu benar.  Pemahaman adalah (a) menerima arti, menyerap ide; (b) menge-

tahui secara betul, memahami sifat dasar karakter; (c) mengetahui arti katakata 

seperti dalam bahasa; dan (d) menyerap dengan jelas atau menyadari fakta.  

Pemahaman dan penguasaan konsep akan memberikan suatu aplikasi dari 

konsep tersebut, yaitu membebaskan suatu stimulus yang spesifik sehingga 

dapat digunakan dalam segala situasi dan stimulus yang mengandung konsep 

tersebut.  Jika belajar tanpa konsep, proses belajar mengajar tidak akan 

berhasil.  Hanya dengan bantuan konsep, proses belajar mengajar dapat 

ditingkatkan lebih maksimal. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa penguasaan konsep merupakan kemampuan yang tidak 

hanya sekedar mengingat namun mampu untuk mengungkapkan kembali dalam 
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bentuk lain atau dengan kata-kata sendiri sehingga makna bahan yang dipela-

jari lebih mudah dimengerti. Penguasaan konsep akan mempengaruhi 

ketercapaian hasil belajar siswa. Suatu proses dikatakan berhasil apabila hasil 

belajar yang didapatkan meningkat atau mengalami perubahan setelah siswa 

melakukan aktivitas belajar, pendapat ini didukung oleh Djamarah dan Zain 

(2006) yang mengatakan bahwa belajar pada hakikatnya adalah perubahan 

yang terjadi pada diri seseorang setelah melakukan aktivitas belajar. Proses 

belajar seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

pembelajaran yang digunakan oleh guru di kelas. Penguasaan konsep siswa 

terhadap suatu materi tidak akan diperoleh bila tidak terjadi proses belajar.  

Berdasarkan rumusan Bloom (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2004:23-28) 

ranah kognitif terdiri dari 6 jenis perilaku sebagai berikut : (1). Pengetahuan, 

mencakup ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam 

ingatan, (2). Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna 

hal yang  dipelajari, (3). Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan 

metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru,  

(4). Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-  

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik, 

(5). Sintesis, mencakup kemampuan menbentuk suatu pola baru, (6). Evaluasi, 

mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa   hal 

berdasarkan kriteria tertentu. 

Hamalik (2004:166) mengemukakan bahwa untuk mengetahui apakah siswa 

telah mengetahui suatu konsep, paling tidak ada empat hal yang dapat 

diperbuatnya, yaitu sebagai berikut. 
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a.  Ia dapat menyebutkan nama contoh-contoh konsep bila dia melihatnya. 

b.  Ia dapat menyatakan ciri-ciri (properties) konsep tersebut. 

c.  Ia dapat memilih, membedakan antara contoh-contoh dari yang bukan 

contoh. 

d.  Ia mungkin lebih mampu memecahkan masalah yang berkenaan dengan 

konsep tersebut. 

Pencapaian penguasaan konsep dapat diukur dengan menggunakan tes 

formatif.  Tes formatif dimaksudkan untuk mengetahui apakah siswa sudah 

menguasai bahan pelajaran secara menyeluruh.  Tes formatif dapat juga 

dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran, sehingga dapat 

diketahui tingkat penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran yang telah guru 

berikan.  Melalui hasil tes tersebut maka dapat diketahui sejauh mana tingkat 

penguasaan konsep siswa.  (Arikunto, 2001:245). 

 

 


