
 

 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 

Pada bagian awal akan dibahas tentang teori belajar dan pembelajaran, kemudian  

pembelajaran berbasis audio visual. 

2.1 Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan peristiwa yang bersifat individual, yaitu peristiwa terjadinya 

perubahan  tingkah laku sebagai dampak dari pengalaman individu. Pengalaman 

dapat berupa situasi belajar  yang sengaja diciptakan oleh orang lain atau situasi 

yang tercipta begitu adanya. Dalam belajar,  perubahan-perubahan itu senantiasa 

bertambah tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

Dengan demikian makin banyak usaha belajar dilakukan,  semakin banyak dan 

semakin baik perubahan yang diperoleh. Belajar didefinisikan sebagai suatu 

perubahan pada diri individu yang disebabkan oleh pengalaman. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Cronbach  (1971:47) “Learning is shown by a  change in 

behavior as a result of experience”. Belajar terjadi dengan banyak cara,  

disengaja  dengan memperoleh informasi dari dosen,  ketika mengamati hal-hal 

baru, membaca dari buku, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. 
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Belajar juga akan lebih baik, jika si subyek belajar mengalami atau melakukannya 

sehingga tidak bersifat verbalistik. 

 

Pengertian belajar, baik yang dilihat secara mikro maupun  secara makro, dilihat 

dalam arti luas maupun terbatas. Dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan 

sebagai kegiatan psiko-fisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. 

Sedangkan dalamarti sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan 

materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya 

kepribadian seutuhnya. Untuk melengkapi pengertian belajar, perlu dikemukakan 

prinsip-prinsip yang berkaitan dengan belajar. Beberapa prinsip yang penting 

untuk diketahui, menurut Bloom dalam  Sardiman (2011:25-27) antara lain: a) 

Belajar pada hakekatnya menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya. b) 

Belajar memerlukan proses dan pentahapan serta kematangan diri para 

mahasiswa. c) Belajar akan lebih mantap dan efektif, bila didorong dengan 

motivasi, terutama motivasi dari dalam. d) Dalam banyak hal, belajar merupakan 

proses percobaan dan pembiasaan. e) Kemampuan belajar seorang siswa harus 

diperhitungkan dalam rangka menentukan isi pelajaran. f)  Belajar dapat 

dilakukandengan tigacarayaitu: 1)  Diajar secara langsung. 2) Kontrol, kontak, 

penghayatan, pengalaman langsung (seperti anak belajar bicara, sopan, santun, 

dan lain-lain).  3) Pengenalan dan /atau peniruan. g) Belajar melalui praktek atau 

mengalami secara langsung akan lebih efektif mampu membina sikap, 

keterampilan, cara berpikir kritis dan lain-lain, bila dibandingkan dengan belajar 

hafalan saja. h) Perkembangan pengalaman anak didik akan banyak 

mempengaruhi kemampuan belajar yang bersangkutan. i) Bahan pelajaran yang 



 

 

29 

bermakna/berarti, lebih mudah dan j) Informasi  tentangkelakuan  baik,  

pengetahuan, kesalahan serrta keberhasilan siswa, banyak membantu kelancaran 

dan gairah belajar. k) Belajar sedapat mungkin diubah ke dalam bentuk aneka 

ragam tugas, sehingga anak-anak melakukan dialog dalam dirinya atau 

mengalaminya sendiri.  

 

2.1.1.1 TujuanBelajar 

Tujuan belajar sangat bervariasi menurut Sardiman (2011:92) tujuan belajar yang 

eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan intruksional, lazim disebut 

dengan intruktional effects, yang bisa berbentuk pengetahuan dan keterampilan. 

Sedangkan tujuan-tujuan yang lebih merupakan hasil sampingan, lazim disebut 

nurturant effects. Berdasarkan uraian diatas, jika ditinjau secara umum tujuan 

belajar meliputi 3 jenis yaitu: 

1. Untuk  mendapat pengetahuan 
 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan dan 

kemampuan berpikir sebagai yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, 

tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan pengatahuan, 

sebaliknya kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan. Tujuan inilah 

yang memiliki kecenderungan lebih besar perkembangannya di dalam kegiatan 

belajar. Dalam hal ini peran dosen sebagai pengeajar lebih menonjol 

2. Penanaman konsep dan keterampilan 

Pemahaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlukan suatu 

ketrampilan. Jadi soal keterampilan yang bersifat jasmani maupun rohani. 

Keterampilan jasmani adalah keterampilan-keterampilan yang dapat dilihat, 
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diamati,sehinggaakan menitik beratkan pada keterampilan gerak/penampilan dari 

anggota tubuh yang sedang belajar. 

3.Pembentukan sikap 

Dosen harus lebih bijak dan berhati-hati dalam menumbuhkan sikap mental, 

perilaku dan  pribadi anak didik. Untuk ini dibutuhkan kecakapan dalam 

mengarahkan motivasi dan berpikir dengan tidak lupa menggunakan pribadi 

dosen sendiri sebagai contoh atau model. Dalam interaksi belajar mengajar dosen 

akan senantiasa diobservasi, dilihat, didengar, ditiru semua perilakunya oleh para 

mahasiswanya. Dari proses observasi mahasiswa mungkin juga menirukan 

perilaku dosennya, sehingga diharapkan terjadi proses internalisasi yang dapat 

menumbuhkan proses penghayatan pada setiap diri mahasiswa untuk kemudian 

diamalkan. 

 

Disimpulkan bahwa tujuan belajar adalah ingin mendapatkan pengetahuan, 

keterampilan dan penanaman sikap mental/nilai-nilai. Adapun hasil belajar itu 

meliputi: (1) Hal ihwal keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta (kognitif) 

(2) Hal ihwal personal, kepribadian atau sikap (afektif). (3) Hal ihwal kelakuan, 

keterampilan atau penampilan (psikomotorik). 

 

2.1.1.2 Beberapa Teori Tentang Belajar 

Menurut E.L. Thorondike dalam biografinya (1874-1949) dengan teorinya 

Connectionism ( pertautan) berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses 

stimulus respon. Pembentukan hubungan atau koneksi antara stimulus dan respon 

dan penyelesaian masalah (Problem Solving) yang dapat dilakukan  
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dengan cara trial and error. Faktor penting yang sangat berpengarsuh semua 

pelajar adalah reward atau pernyataan kepuasan dari suatu kejadian. 

 

Menurut Theory Law of Exercise, prinsip belajar yang kedua adalah hubungan 

antara S  (Stimulus)danR(Respons) yang akan semakin kuat makin  dengan 

seringnya R dilakukan  terhadap S. Dengan melakukan latihan berkali-kali 

hubungan S dan R semakin kuat, karena hubungan neural pada syaraf otak 

semakin kuat di mana memori akan tersimpan dengan baik pada long term 

memory syaraf otak. Menurut teori Kognitif, Gagne salah satu penganut teori 

kognitif  berpendapat  bahwa  belajar  merupakan  proses  dari  sederhana  ke 

kompleks, dari hal umum ke hal-hal yang terperinci, oleh karenanya belajar 

melalui tanda (signal) kemudian  melalui rangsangan reaksi (Stimulus and 

Respon) belajarberantai (Chaining), belajarsecara verbal,belajar membedakan 

(discrimination) belajar konsep, sampai kepada cara belajar prinsip dan belajar 

pemecahan masalah. 

 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaranyangdiidentikkandengankata“mengajar”berasaldarikatadasar “ajar” 

yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut) 

ditambahdenganawalan“pe” dan akhiran ”an menjadi ”pembelajaran”, yang 

berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik 

mau belajar. (KBBI). Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 
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pemerolehanilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat,serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.  

 

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat 

berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang 

mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam 

konteks pendidikan, dosen mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan 

menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu obyektif yang ditentukan (aspek 

kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta 

keterampilan (aspek psikomotor), seseorang peserta didik. Pengajaran memberi 

kesan hanya sebagai pekerjaan suatu pihak, yaitu pekerjaan dosen saja. 

Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara dosen dengan 

peserta didik. Intructional atau pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar mahasiswa, yang berisi serangkaian peristiwa 

yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses belajar mahasiswa yang bersifat internal. Gagne dan  Briggs   

(1979:3)  “Pembelajaran   adalah   suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran hamalik (2008:75). 

 

 
 

Pembelajaranadalahprosesinteraksipesertadidikdenganpendidikdansumber belajar 

padasuatu lingkungan belajar.(UU No. 20/2003, BabIPasal Ayat20 Istiah 

“pembelajaran”sama dengan “instruction atau “pengajaran”. Pengajaran 

mempunyai arti cara mengajar atau mengajarkan (Purwadinata,1967:22). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemahiran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabiat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sikap
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepercayaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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 Dengan demikian pengajaran diartikan sama dengan perbuatan belajar (oleh 

mahasiswa) dan mengajar (oleh dosen). Kegiatan belajar mengajar adalah 

kegiatan primer, sedangkan mengajar adalah kegiatan sekunder yang 

dimaksudkan agar terjadi kegiatan secara optimal. Dan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pembelajaran adalah usaha sadar dari dosen untuk membuat siswa belajar, 

yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri mahasiswa yang belajar, di 

mana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku  dalam 

waktu yang relative lama dan karena adanya usaha.  

 

Demikian dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan 

yang melibatkan beberapa komponen: 

1. Seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi 

pelajaranyangdibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

2. Seseorangyangbertindaksebagaipengelola,fasilitator,danperanlainnya yang  

memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar  yang efektif. 

3. Pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, psikomotorik, afektif) yang 

diinginkan terjadi pada mahasiswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

4. Segalainformasiberupafakta,prinsip,dankonsepyangdiperlukanuntuk 

mencapai tujuan. 

5. Cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswauntuk 

mendapat informasiyang dibutuhkan merekauntuk mencapai tujuan. 
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6. Bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk 

menyajikan informasi kepada mahasiswa. 

7. Cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatuproses dan hasilnya. 

 

Menurut Sanjaya (2008:213), dalam istilah pembelajaran lebih dipengaruhi oleh 

perkembangan hasil-hasil teknologi yang dimanfaatkan untuk kebutuhan belajar, 

mahasiswa diposisikan sebagai subjek belajar yang memegang peranan utama, 

sehingga dalam setting proses belajar mengajar mahasiswa dituntut beraktivitas 

secara penuh bahkan secara individual mempelajari bahan pelajaran. 

 

Pembelajaran menurut Corey (1986:195) dalam Sagala (2003:61), adalah suatu 

proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi 

khusus menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan 

subset khusus dari pendidikan. Burton dalam Sagala (2003:61) pembelajaran 

adalah upaya memberikan stimulus, bimbingan pengarahan dan dorongan kepada 

mahasiswa agar terjadi proses belajar. Menurut Garret dalam Sagala (2003:13) 

berpendapat, belajar merupakan proses yang berlangsung dalam jangka waktu 

lama melalui latihan maupun pengalaman yang membawa kepada perubahan diri 

dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu perangsang tertentu. 

 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Namun demikian, kita akan sulit 

melihat bagaimana proses terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri seseorang, 

oleh karena perubahan tingkah laku berhubungan dengan perubahan sistem saraf 
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dan perubahan energi yang sulit dilihat dan diraba.Belajar dikatakan berhasil 

manakala seseorang mampu mengulangi kembali materi yang telah dipelajarinya, 

maka belajar seperti ini disebut rote learning. Kemudian, jika yang dipelajarinya 

itu mampu disampaikan dan diekspresikan dalam bahasa sendiri, akan disebut 

overlearning. Menurut Sagala (2003:43) mengatakan, seseorang anak belajar 

dengan giat dan dia dapat menjawab semua pertanyaan dalam ulangan atau ujian, 

maka dosen memberikan penghargaan pada anak itu dengan nilai yang tinggi, 

pujian, atau hadiah. Berkat pemberian penghargaan ini, maka anak tersebut akan 

belajar lebih rajin dan lebih bersemangat lagi. 

 

Efektivitas pembelajaran atau belajar tidaknya seseorang tidak dapat dilihat dari 

aktivitas selama terjadinya proses belajar, akan tetapi hanya dapat dilihat dari 

adanya perubahan dari sebelum dan sesudah terjadinya proses pembelajaran. 

Seseorang mahasiswa yang seperti aktif belajar yang ditunjukan dengan caranya 

memperhatikan dosen dan rapinya membuat catatan, belum tentu ia belajar 

dengan baik manakala ia tidak menunjukan adanya perubahan perilaku (Sanjaya, 

2008: 204). Agar proses pembelajaran berhasil kita perlu memperhatikan sistem 

proses pembelajaran pada Gambar 2.1 sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 Komponen sistem proses pembelajaran Sanjaya (2008 : 204) 

Gambar 2.1 tersebut terlihat bahwa sebagai suatu sistem, proses pembelajaran 

terdiri dari beberapa komponen yang satu sama lain saling berinteraksi. 

Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, materi perkuliahan, metode, atau 

strategi pembelajaran, media dan evaluasi. Tujuan merupakan komponen 

terpenting yang diibaratkan tujuan sama dengan jantung sistem tubuh manusia. 

Manusia tidak dapat hidup tanpa memiliki jantung. Komponen tujuan akanm 

menentukan kemana mahasiswa akan dibawa dan apa yang harus dimiliki 

mahasiswa. Tujuan merupakan komponen yang pertama dan utama untuk 

memahami suatu kompetensi yang telah dipelajari. 
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Isi atau materi perkuliahan merupakan komponen kedua dalam sistem 

pembelajaran. Dalam konteks tertentu, materi perkuliahan merupakan inti dalam 

proses pembelajaran.Artinya sering terjadi proses pembelajaran diartikan sebagai 

proses penyampaian materi.Hal ini dapat dibenarkan jika tujuan utama 

pembelajaran adalah penguasaan materi perkuliahan (subject centered teaching). 

Kondisi seperti ini, maka penguasan perkuliahan oleh dosen mutlak diperlukan. 

Dosen perlu memahami secara detail isi materi perkuliahan harus dikuasai oleh 

mahasiswa, sebab peran dan tugas dosen adalah sebagai sumber belajar. Materi 

tersebut biasanya tergambar dalam buku teks, sehingga sering terjadi proses 

pembelajaran adalah penyampaian materi yang ada dalam buku. Namun demikian 

pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau kompetensi, tugas 

dan tanggung jawab dosen bukanlah sebagai sumber belajar, karena materi 

perkuliahan sebenarnya dapat diambil dari berbagai sumber (Sanjaya, 2008:206). 

 

Strategi dan metode adalah komponen penting yang menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan pembelajaran. Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen 

lain, tanpa diimplementasikan melalui strategi yang tepat, maka komponen-

komponen tersebut tidak akan memiliki makna  dalam proses pencapaian tujuan. 

Oleh karena itu, dosen perlu memahami secara baik peran dan fungsi metode dan 

strategi dalam proses pelaksanaan prose pembelajaran. 

 

Alat dan sumber berfungsi sebagai alat bantu yang memiliki peran penting untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena kemajuan teknologi memungkinkan 

mahasiswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan 
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hasil-hasil teknologi. Oleh karena itu peran dosen dan tugas dosen bergeser dari 

peran sebagai sumber belajar menjadi sebagai pengelola sumber belajar. 

 

Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran. 

Evaluasi berfungsi untuk melihat keberhasilan mahasiswa dalam proses 

pembelajaran, juga berfungsi sebagai umpan balik bagi dosen atas kinerjanya 

dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui evaluasi kita dapat melihat kekurangan 

dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran. 

 

Belajar adalah aktivitas manusia di mana semua potensi manusia dikerahkan. 

Kegiatan ini terbatas hanya pada kegiatan mental intelektual, tetapi juga 

melibatkan kemampuan-kemampuan yang bersifat emosional bahkan tidak jarang 

melibatkan kemampuan fisik. Rasa senang atau tidak senang, tertarik atau tidak 

tertarik, simpati atau tidak simpati, adalah dimensi-dimensi emosional yang 

terlibat dalam proses belajar itu (Semiawan, 2008:69). Proses pembelajaran yang 

akan disampaikan oleh seseorang dosen hendaknya terlebih dahulu harus 

memperlihatkan yang dimiliki mahasiswa, dapat menciptakan suasana belajar 

yang menarik dan menyenangkan yang membuat aktivitas belajar mahasiswa 

optimal sehingga meningkatkan prestasi belajarnya. Untuk menciptakan kondisi 

belajar seperti itu perlu diperhatikan beberapa syarat. Semiawan (2008:80) 

mengemukakan beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam usaha 

menciptakan kondisi belajar supaya mahasiswa dapat mengoptimalkan 

aktivitasnya dalam proses belajar mengajar. Prinsip-prinsip tersebut sebagai 

berikut: 
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1. Prinsip motivasi, di mana dosen berperan sebagai motivator yang merangsang 

dan  membangkitkan motif-motif yang positif dari mahasiswa dalam proses  

belajar mengajar. 

 

2. Prinsip latar atau konteks, yaitu prinsip keterhubungan bahan baru dengan apa 

yang diperoleh oleh mahasiswa sebelumnya. Dengan perolehan yang ada 

inilah mahasiswa dapat memproses bahan baru. 

 

3. Prinsip keterarahan, yaitu adanya pola pengajaran yang menghubung-

hubungkan seluruh aspek pengajaran. 

 

4. Prinsip belajar sambil bekerja, yaitu mengintegrasikan pengalaman dengan 

kegiatan fisik dan pengalaman dengan kegiatan intelektual. 

 

5. Prinsip perbedaan perorangan, yaitu kenyataan bahwa ada perbedaan-

perbedaan tertentu yang diantara setiap mahasiswa,sehingga mereka tidak 

diperlukan secara klasikal. 

 

6. Prinsip menemukan, yaitu membiarkan sendiri mahasiswa menemukan sendiri 

informasi yang dibutuhkan dengan pengarahan seperlunya dari dosen. 

 

7. Prinsip pemecahan masalah, yaitu mengarahkan mahasiswa untuk peka pada 

masalah dan mempunyai keterampilan untuk mampu menyelesaikannya. 

 

Belajar dan pembelajaran diarahkan untuk membangun kemampuan berfikir dan 

kemampuan menguasai materi perkuliahan, yang pengetahuan itu sumbernya dari 

luar diri, tetapi dikontruksi dalam diri individu mahasiswa. Pengetahuan tidak 

diperoleh dengan cara diberikan atau ditransfer dari orang lain tetapi dibentuk dan 

dikontruksi oleh individu itu sendiri, sehingga mahasiswa itu mampu 

mengembangkan intelektualnya. Pembelajaran mempunyai dua karakteristik 

yaitu, (1) dalam proses pembelajaran melibatkan proses mental secara maksimal, 

bukan hanya menuntut mahasiswa sekedar mendengar, mencatat, akan tetapi 

menghendaki aktivitas mahasiswa dalam proses berfikir, (2) pembelajaran 

membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus menerus yang 
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diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfikir mahasiswa, 

yang pada gilirannya kemampuan berfikir itu dapat membantu mahasiswa untuk 

memperoleh pengetahuan yang mereka kontruksi sendiri (Sagala, 2003:63). 

 

2.1.2.1 Teori Pembelajaran 

1) Teori Sibernetik 

Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan 

dengan teori-teori belajar yang telah ada, seperti teori belajarbehavioristik, 

konstruktivistik, humanistik, maupun teori belajar kognitif.Seolah-olah teori ini 

memiliki kesamaan dengan teori kognitif yaitumementingkan proses belajar dari 

pada hasil belajar. Proses belajar memangpenting dalam teori sibernetik, namun 

yang lebih penting lagi adalah sisteminformasi yang diproses yang akan dipelajari 

mahasiswa. Bagaimana proses belajarakan berlangsung, sangat ditentukan oleh 

sistem informasi yang dipelajari. 

 

Sibernetik merupakan bentuk kata serapan dari kata ’Cybernetic’ yakni sistem 

kontrol dan komunikasi yang memungkinkan feedback atau umpan balik. Kata 

’cybernetic’ yang selanjutnya kita tulis dengan kata sibernetik berasal dari bahasa 

yunani yang berarti pengendali atau pilot. Bidang ini menjadi disiplin ilmu 

komunikasi yang berkaitan dengan mengontrol mesin komputer. Istilah ini dipakai 

pertama kali oleh Louis Couffignal tahun 1958. Kini istilah sibernetik 

berkembang menjadi segala sesuatu yang berhubungan dengan internet, 

kecerdasan buatan dan jaringan komputer. Istilah ’sibernetik’ pertama kali 

dipopulerkan oleh Nobert Wiener, seorang ilmuwan dari Massachussets Institut of 
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Technology (MIT), untuk menggambarkan kecerdasan buatan (artificial 

intellidence). Istilah sibernetik digunakan untuk menggambarkan cara bagaimana 

umpan balik (feedback) memungkinkan berlangsungnya proses 

komunikasi.Sejalan dengan pengertian tersebut, Abror (1998:45) 

mendefinisikan:”Cybernetik merupakan suatu ilmu pengetahuan yang 

mempersoalkan prinsip pengendalian dan komunikasi yang diterapkan dalam 

fungsi organisme atau mesin yang majemuk, dalam hal ini sering disinonimkan 

dengan umpan balik”. 

 

Teori ini berkembang dengan sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu 

informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Asumsi 

lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajarpun yang ideal 

untuk segala situasi, dan yang cocok untuk semua mahasiswa. Sebab cara belajar 

sangat ditentukan oleh sistem informasi (penyampaian materi). Sebuah informasi 

mungkin akan dipelajari oleh seorang mahasiswa dengan satu macam proses 

belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari mahasiswa lain melalui 

proses belajar yang berbeda. Implementasi teori sibernetik dalam kegiatan 

pembelajaran telah dikembangkan oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah 

pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada pemrosesan informasi yang 

dikembangkan oleh Gagne (1989:53) konsepsi  landa dalam model pendekatannya 

yang disebut algoritmik dan heuristik juga termasuk teori sibernetik. 

 

Teori belajar sibernetik berorientasi pada pemrosesan informasi, yaitu bagaimana 

kecakapan mahasiswa dalam memproses informasi dan cara-cara mereka dapat 
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memperbaiki kecakapan untuk menguasai informasi. Selanjutnya digunakan 

acuan oleh seorang pengajar dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dalam 

penyampaian informasi kepada mahasiswa lebih efektif. Pemrosesan informasi 

mengacu kepada cara-cara orang menangani rangsangan dari lingkungan, 

mengorganisasi data, melihat masalah, mengembangkan konsep dan memecahkan 

masalah dengan menggunakan lambang/simbol-simbol baik verbal maupun non-

verbal. 

 

Pemrosesan informasi dalam pembelajaran tidak terlepas dari komunikasi. Oleh 

sebab itu untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, ada baiknya di 

sini dikemukakan definisi komunikasi. Menurut Miller (1985:56) ”komunikasi 

terjadi dari suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan 

niat yang disadari untuk mempengaruhi prilaku penerima”. Sedangkan menurut 

Davis (2003:60)  ”komunikasi adalah proses lewatnya informasi dan pengertian 

seseorang ke orang lain”. Melalui komunikasi dosen sebagai sumber 

menyampaikan informasi, yang dalam konteks belajar dan pembelajaran adalah 

materi pelajaran, kepada penerima yaitu siswa dengan menggunakan simbol-

simbol baik lisan, tulisan, dan bahasa non-verbal. Sebaliknya siswa akan 

menyampaikan beberapa pesan sebagai respon kepada guru (feedback) sehingga 

terjadi komunikasi dua arah. 

 

Gagne (1989:60)  berpendapat bahwa dalam pembelajaran terjadi proses 

penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran 

dalam bentuk hasil pembelajaran. Menurut teori Gagne, hasil pembelajaran 
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merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia 

(human capabilities) yang terdiri atas: 

1. Invormasi Verbal 

Ialah hasil pembelajaran yang berupa informasi yang dinyatakan dalam bentuk 

verbal (kata-kata atau kalimat) baik secara tertulis atau secara lisan. Informasi 

verbal bisa berupa pemberian nama atau label terhadap suatu benda atau fakta, 

pemberian definisi atau pengertian, atau perumusan berbagai hal dalam bentuk 

verbal. 

2. Kecakapan Intelektual 

Ialah kecakapan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungan dengan 

menggunakan simbol-simbol. Kecakapan intelektual ini mencangkup kecakapan 

dalam membedakan (diskriminasi), konsep konkrit, konsep abstrak, aturan dan 

hukum-hukum. Kecakapan ini sangat diperlukan dalam menghadapi pemecahan 

masalah. 

3. Strategi Kognitif 

Ialah kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dalam mengelola 

(management) keseluruhan aktivitasnya. Dalam proses pembelajaran, strategi 

kognitif ini mengarah pada kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara 

berpikir agar terjadi yang efektif.  

4. Sikap 

Ialah hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih berbagai 

tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sikap dapatdiartikan sebagai 

keadaan di dalam diri individu yang akan memberi arah kecenderungan bertindak 

dalam menghadapi sutu objek atau rangsangan. 
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5. Kecakapan motorik 

Ialah hasil pembelajaran yang berupa kecakapan gerakan yang dikontrol oleh otot. 

Teori belajar pemrosesan informasi mendeskripsikan tindakan belajar merupakan 

proses internal yang mencangkup beberapa tahapan. Tahapan-tahapan ini dapat 

dimudahkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang mengikuti urutan 

tertentu sebagai peristiwa pembelajaran (the events ofinstruction), yang 

mempreskripsikan kondisi belajar internal dan eksternal utama untuk kapabilitas 

apapun. Dalam teori Gagne dan Briggs mempreskripsikan adanya kapabilitas 

belajar, peristiwa pembelajaran, dan pengorganisasian/urutan pembelajaran. 

Dalam pembelajaran baik diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) 

menentukan tujuan pembelajaran, b) menentukan materi pembelajaran, c) 

mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pelajaran, d) 

menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut, e) 

menyusun materi pelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistemi informasi,  f) 

manyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola yang sesuai 

dengan urutan materi perkuliahan.  

 

Proses pengolahan informasi dalam ingatan dimulai dari proses penyandian 

informasi (encoding), diikuti dengan penyimpanan informasi (storage), dan 

diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah 

disimpan dalam ingatan (retrieval). Ingatan terdiri dari struktur informasi yang 

terorganisasi dan proses penelusurannya bergerak secara hieraki, dari informasi 

yang paling umum dan inklusif ke informasi yang paling umum dan rinci, sampai 

informasi yang diinginkan diperoleh. 
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Salah satu penganut aliran sibernetik adalah Landa. Ia membedakan ada dua 

macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir 

heuristik: 

1. Proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi 

tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Contoh 

dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan menjalankan mesin mobil, dalam 

menjalankan mesin mobil kegiatan yang dilakukan dijalankan secar berurutan. 

2. Proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen, menuju ke beberapa 

target tujuan sekaligus. Memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda 

dan penafsiran biasanya menuntut seseorang untuk menggunakan caraberpikir 

heuristik. Contoh proses berpikir heuristik misalnya penemuan cara 

memecahkan masalah, dalam pembelajaran biasa dikenal dengan metode 

problem solving (pemecahan masalah sosial dari sebuah materi pembelajaran). 

 

Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang hendak 

dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan (dalam istilah teori sibernetik 

adalah sistem informasi yang hendak dipelajari) diketahui ciri-cirinya. 

Materipelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur, 

linier,sekuensial, sedangkan materi pelajaran lainnya akan lebih tepat bila 

disajikan dalam bentuk ”terbuka” dan memberi kebebasan kepada siswa untuk 

berimajinasi dan berpikir.  Misalnya dalam memahami definisi pengertian arca 

akan lebih efektif bila sebelum mahasiswa memahami definisi menurut para 

pakarnya, terlebih dahulu mahasiswa diberikan kesempatan berpikir sesuai dengan 

imajinasinya mengenai arca dari bentuk konkret arca  yang dibawa dosen ke ruang 
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kelas. Hal tersebut tentunya dengan arah berpikir yang terkontrol oleh dosen  

pengajar, dengan harapan pemahaman mereka terhadap konsep itu tidak tunggal, 

monoton, dogmatik atau linier. 

 

Model pembelajaran sibernetik yang sering disinonimkan dengan umpan balik 

(feedback) dalam konteks pendidikan umpan balik ini sangat penting artinya bagi 

keberhasilan belajar dan pembelajaran. Dengan adanya umpan balik dari 

mahasiswa, dosen akan mengetahui apakah materi yang disampaikan telah 

dipahami dan apa kesulitan mahasiswa dalam memahami, jika ada selanjutnya 

tindakan remedial apa yang perlu dilakukan. Sebaliknya, umpan balik dari dosen 

misalnya dalam bentuk nilai atas hasil kerja mahasiswa akan mengingatkan 

kepada mahasiswa sampai sejauh mana penguasaannya terhadap materi yang 

sedang dipelajari. Berdasarkan umpan balik tersebut siswa dapat memutuskan 

tindakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajarnya jika 

kurang memuaskan. 

 

Fungsi dosen dalam hal ini adalah: merencanakan, mempersiapkan dan 

melengkapi perangsang yang penting untuk masukan simbolik (informasi verbal, 

kata-kata, angka-angka dan sebagainya) dan masukan referensial (objek dan 

peristiwa-peristiwa) yang akan membawa kepada konsep informasi yang cocok 

untuk membimbing siswa memanipulasikan proses konsep dan mempersiapkan 

umpan balik (feedback) dari sebuah latihan/pembelajaran. 

 



 

 

47 

Dalam kaitannya pembelajaran di ruang kelas, Gagne (1989:34)  mengemukakan 

ada sembilan langkah pembelajaran yang perlu diperhatikan oleh dosen. Langkah-

langkah tersebut adalah: 1) melakukan tindakan untuk menarik perhatian 

mahasiswa,  2) memberikan  informasi kepada mahasiswa mengenai tujuan 

pengajaran dan topik-topik yang akan dibahas, 3) merangsang mahasiswa untuk 

memulai aktivitas pembelajaran, 4) menyampaikan isi pelajaran yang dibahas 

sesuai dengan topik yang telah ditetapkan, 5) memberikan bimbingan bagi 

aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran, 6) memberikan peneguhan kepada 

prilaku pembelajaran mahasiswa, 7) memberikan umpan balik terhadap prilaku 

yang ditunjukkan mahasiswa, 8) melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, 

9) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengingat dan 

menggunakan hasil pembelajaran. 

 

2) Teori Belajar Kontruktivisme 

Teori Konstruktivisme  didefinisikan sebagai  pembelajaran yang  bersifat 

generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda 

dengan teori behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang 

bersifat mekanistik antara stimulus dan respon, sedangkan teori kontruktivisme 

lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan 

pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan 

pengalamannya. Pengetahuan tidak bisa ditransfer dari dosen kepada orang lain, 

karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. 

Pembentukan pengetahuan merupakan proses kognitif dimana terjadi proses 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
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asimilasi dan akomodasi untuk mencapai suatu keseimbangan sehingga terbentuk 

suatu skema yang baru. 

 

Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih 

menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai 

penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai 

penting. Dalam proses belajar, hasil belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan 

mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang. Sebagai 

upaya memperoleh pemahaman atau pengetahuan, mahasiswa ”mengkonstruksi” 

atau membangun pemahamannya terhadap fenomena yang ditemui dengan 

menggunakan pengalaman, struktur kognitif, dan keyakinan yang dimiliki.  

 

Belajar menurut teori konstruktivisme bukanlah sekadar menghafal, akan tetapi 

proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan bukanlah 

hasil ”pemberian” dari orang lain seperti dosen, akan tetapi hasil dari proses 

mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Pengetahuan hasil dari 

”pemberian” tidak akan bermakna. Adapun pengetahuan yang diperoleh melalui 

proses mengkonstruksi pengetahuan itu oleh setiap individu akan memberikan 

makna mendalam atau lebih dikuasai dan lebih lama tersimpan/diingat dalam 

setiap individu. Tujuan dari teori ini adalah sebagai berikut: a) Adanya motivasi 

untuk mahasiswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. b) 

Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk mengejukan pertanyaan dan 

mencari sendiri pertanyaannya. c) Membantu mahasiswa untuk mengembangkan 

pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. d)Mengembangkan 
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kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. e) Lebih menekankan 

pada proses belajar bagaimana belajar itu. 

 

Salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori 

belajar konstruktivisme adalah teori perkembangan mental Piaget. Teori ini biasa 

juga disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. 

Teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar, yang 

dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Setiap 

tahap perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan ciri-ciri 

tertentu dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Misalnya, pada tahap sensori 

motor anak berpikir melalui gerakan atau perbuatan (Ruseffendi, 2006: 132). 

 

Teori pembelajaran kontruktivis (contructivist theories of learning) menyatakan 

mahasiswa harus menemukan sendiri dan harus mentransformasikan informasi 

kompleks. Mengenai informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisi, 

apabila aturan-aturan tidak lagi sesuai dengan mahasiswa agar benar-benar 

memahami dan dapat menerapkan pengetahuan,mereka harus bekerja 

memecahkan masalah, menemukan segala suatu tindakan dirinya. 

 

Teori kontruktivisme adalah suatu pendapat yang menyatakan perkembangan 

kognitif merupakan suatu proses dimana anak aktif membangun sistem arti dan 

pemahaman realita melalui pengalaman dan interaksi mereka (Trianto, 2007:27). 

Menurut teori kontruktivis, suatu prinsip yang paling penting dalam 

psikologi pendidik adalah guru tidak dapat hanya sekedar memberikan 

pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan 
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di benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan 

memberikan siswa kesempatan untuk menemukan dan menerapkan ide-ide 

mereka sendiri, dan membelajarkan siswa dengan menggunakan strategi 

mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan siswa anak tangga 

yang membawa siswa kepemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan 

siswa sendiri yangharus memanjatkan (Slavin, 2000:256). 

 

Dosen di dalam proses pembelajaran tidak memberikan pengetahuan yang sudah 

jadi, tetapi hanya berupa permasalahan dan rangsangan untuk dibangun sendiri 

oleh mahasiswa. Dosen  sebagai fasilitator dan motivator hanya memberi arahan 

dan fasilitas agar mahasiswa dapat menemukan pengetahuannya melalui 

pengalaman dengan berinteraksi bersama teman-temanya. 

 

Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh 

seseorang, melainkan melalui tindakan. Bahkan, perkembangan kognitif anak 

bergantung pada seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan berinteraksi 

dengan lingkungannya. Sedangkan, perkembangan kognitif itu sendiri merupakan 

proses berkesinambungan tentang keadaan ketidak-seimbangan dan keadaan 

keseimbangan (Poedjiadi, 1999:61).Pandangan Piaget tentang tahap 

perkembangan kognitif anak dapat dipahami bahwa pada tahap tertentu cara 

maupun kemampuan anak mengkonstruksi ilmu berbeda-beda berdasarkan 

kematangan intelektual anak berkaitan dengan anak dan lingkungan belajarnya 

menurut pandangan konstruktivisme. 

 

Prinsip-prinsip yang sering diambil dari kontruktivisme antara lain (a) 

pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif,  (b) tekanan dalam proses belajar 

terletak pada siswa, (c) mengajar adalah membantu siswa belajar, (d) tekanan 
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dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir, (e) kurikulum 

menekankan partisipasi siswa, (f) Guru sebagai fasilitator (Trianto, 2007: 29). 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut disimpulkan bahwa teori belajar 

kontruktivisme menghendaki pengetahuan dibentuk sendiri oleh peserta didik. 

Peserta didik harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya 

berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya untuk memperoleh 

pengetahuan tersebut. Untuk mengkontruksi pengetahuan perlu disediakan sarana 

belajar seperti bahan ajar, media pembelajaran, alat, dan fasilitas lain. 

 

a. Prinsip-Prinsip Belajar Kontruktivisme 

Sukadi (2003:3) menyatakan bahwa, integrasi kontruktivisme dalam pembelajaran 

pendidikan IPS sangat diperlukan. Hal ini untuk mencapai tujuan belajar yang 

lebih powerfull dan bermakna, sebagaimana dijelaskan dalam kurikulum standar 

Sosial Studies di Amerika bahwa, “…the subject matter standards for social 

studies teachers that are presented assume that social studies should be taught in 

manners that area consistens with (1) a contructivis view of learning, and (2) the 

principles of teaching social studies that have been identified…as”essential 

characteristics of powerful social studies” (NCSS, 2000:11-13). 

 

Pandangan konstruktivisme tentang belajar, termasuk belajar sejarah adalah 

proses intelektual di mana peserta didik mengembangkan  apa yang mereka 

ketahui melalui proses penyelarasan gagasan-gagasan baru dengan gagasan-



 

 

52 

gagasan yang telah dipelajari sebelumnya, dan mereka melakukan penyesuaian itu 

melalui cara-cara yang unik.  

 

Hasil penelitian Sukadi (2003:6) menjelaskan bahwa, pembelajaran kontruktivis 

sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran Ilmu Sosial berbasis kompetensi, 

khususnya pembelajaran menurut pandangan konstruktivisme sosial yang 

menekankan pentingnya aspek sosio-moral dalam aktivitas akademis. Prinsip-

prinsip yang perlu dilaksanakan antara lain: (1) menciptakan situasi aktif terkait 

dengan tujuan-tujuan siswa, (2) memajukan interaksi sosial yang berpusat pada 

aktivitas akademis, (3) membangkitkan kebutuhan siswa untuk berkomunikasi 

dan keinginan untuk berkolaborasi, (4) mengembangkan aktivitas akademis dalam 

konteks moral, (5) mendorong penalaran siswa mulai dari apa yang diketahui 

siswa, menghormati kesalahan siswa, dan mengajar disesuaikan dengan jenis 

pengetahuan (fisik, logika, dan sosial) yang ingin dibangun atau dikembangkan, 

dan (6) memberikan waktu yang cukup untuk proses kontruksi pengetahuan. 

 

b. Pendidikan IPS yang powerfull. 

NCSS (2000:11-13) menjelaskan bahwa IPS yang powerfull memiliki lima prinsip 

dalam aplikasinya yang berimplikasi pada apa yang harus diketahui guru, apa 

yang harus dilakukan, dan disposisi yang harus dimilikinya. Kelima prinsip itu 

adalah (1) pembelajaran IPS harus bermakna (meaningfull), (2) integrative, (3) 

berbasis nilai-nilai (value-based), (4) menantang (challenging), dan (5) belajar 

yang aktif (learning is active). 
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Pembelajaran IPS dikatakan bermakna apabila mahasiswa dapat mengintegrasikan 

seluruh pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, keterampilan sosial, dan 

kewarganegaraan yang bermanfaat untuk dirinya, kehidupan di masyarakat, 

berbangsa dan bernegara, serta untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. Pembelajaran harus menekankan pada pendalaman perkembangan 

ide-ide penting dalam cakupan topik yang cukup esensial, sehingga peserta didik 

mampu meningkatkan pemahaman, apresiasi, dan mengaplikasikannya dalam 

kehidupan di masyarakat. Kebermaknaan tergantung pula pada bagaimana content 

pelajaran dipelajari mahasiswa dan bagaimana aktivitas mahasiswa dapat 

ditingkatkan. Untuk ini materi tidak perlu banyak tetapi bersifat artifikial, cukup 

yang esensial tetapi bermakna.Pembelajaran dikatakan integrative apabila 

pembelajaran dapat dilakukan melalui tema-tema dengan pendekatan yang 

bersifat multidiscipline, interdiscipline dengan memadukan pengetahuan, 

keyakinan, nilai-nilai dan sikap, dan keterampilan sosial menjadi kompetensi 

untuk bertindak. Materi pelajaran juga mencakup materi lintas waktu, lintas ruang, 

lintas nilai-nilai atau norma, dan lintas kurikulum. Pembelajaran dikatakan 

berbasis nilai apabila pembelajaran tidak hanya concern pada fakta-fakta,  

peristiwa, konsep, dan generalisasi saja, melainkan lebih memfokuskan pada 

etikadi balik tema-tema yang dikaji dan memungkinkan mahasiswa membahas 

isu-isu kontroversial serta menyediakan arena untuk refleksi bagi pengembangan 

kewajiban dan nilai-nilai sosial. Belajar berbasis nilai menyadarkan mahasiswa 

akan potensi pembelajaran pada omplikasi kebijakan sosial yang akan melatih 

mahasiswa berpikir kritis dan membuat keputusan terhadap isu-isu sosial. 

1) Prinsip belajar yang dikemukakan oleh Dimyati dan Mudjiono 
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Prinsip belajar yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, 

bagi guru maupun siswa, yakni (1) perhatian dan motivasi, (2) keaktifan, (3) 

pengalaman atau keterlibatan langsung, (4) pengulangan, (5) perbedaan 

individual, (6) tantangan, (7) balikan dan penguatan (Dimyati dan Mudjiono, 2009 

: 42-53). 

2) Strategi Pembelajaran 

Menurut Dick and Carey (2001:190-197) ada lima komponen utama yang terdapat 

pada strategi pembelajaran. 

a. Preinstructional activities 

Aktivitas sebelum pembelajaran sangat diperlukan untuk memotivasi mahasiswa 

dalam mengawali proses pembelajaran sehingga peserta didik lebih mudah 

memahami apa yang akan dikerjakan. 

b. Information Presentation  

Penyampaian informasi berupa materi pelajaran harus jelas sampai kepada peserta 

didik sehingga konsep-konsep yang sukar dipahami dapat diremedial oleh peserta 

didik sendiri. 

c. Student participation 

Keaktifan peserta didik merupakan hal sangat penting dalam proses belajar karena  

dengan adanya partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dapat 

diketahui kebutuhan peserta didik saat belajar. 

d. Testing 

Ujian merupakan salah satu cara untuk mengetahui dan mengukur ketercapaian 

kompetensi. 
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e. Follow through 

Perlu pengamatan yang konsisten dalam proses belajar.  

 

2.1.2.2 Ciri-Ciri Pembelajaran 

Menurut Eggen dan Kauchak (2012:48) menjelaskan bahwa ada enam ciri 

pembelajaran yang efektif yaitu: 1) mahasiswa menjadi pengkaji yang aktif 

terhadap lingkungan melalui mengobservasi, membandingkan, menemukan 

kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan 

generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan, 2) dosen 

menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan interaksi dalam pembelajaran, 3) 

aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian, 4) dosen secara 

aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntutan kepada mahasiswa dalam 

menganalisi informasi, 5) orientasi pembelajaran penguasan isi pelajaran dan 

pengembangan, 6) dosen menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai 

dengan tujuan dan daya mengajar dosen. 

 

Adapun ciri-ciri pembelajaran yang menganut unsur-unsur dinamis dalam proses 

belajar mahasiswa sebagai berikut: 

1) Motivasi Belajar 

Motivasi dapat dilakukan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-

kondisi tertentu, sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan sesuatu, dan 

bila ia tidak suka, maka ia akan berusaha mengelakkan perasaan tidak suka itu. 

Jadi motivasi dapat dirangasang dari luar, tetapi motivasi itu tumbuh di dalam diri 

seseorang. Dalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai 
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keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang/mahasiswa pada arah 

kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat dicapai oleh mahasiswa 

(Sardiman, 20:180). 

2) Bahan Belajar 

Informasi yang berupa fakta, prinsip dan konsep yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.Selain bahan yang berupa informasi,maka perlu diusahakan 

isi pengajaran dapat merangsang daya cipta agar menumbuhkan dorongan pada 

diri mahasiswa untuk memecahkannnya. 

3) Alat Bantu Belajar 

Semua alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dengan maksud untuk 

menyampaikan pesan (informasi) dari sumber (dosen maupun sumber lain) 

kepada penerima (mahasiswa). Informasi yang disampaikan melalui media harus 

dapat diterima oleh mahasiswa, dengan menggunakan salah satu ataupun 

gabungan beberapa alat indera mereka. Sehingga, apabila pengajaran disampaikan 

dengan bentuk gambar-gambar, grafik, dan sebagainya, dan mahasiswa diberi 

kesempatan untuk melihat, memegang, atau mengarerjakan sendiri maka 

memudahkan mahasiswa untuk mengerti  pengajaran tersebut. 

4) Suasana Belajar 

Suasana yang dapat menimbulkan aktivitas atau gairah pada mahasiswa adalah 

apabila terjadi: Adanya komunikasi dua arah (antara dosen-mahasiswa maupun 

sebaliknya) yang intim dan hangat, sehingga hubungan dosen-mahasiswa yang 

secara hakiki setara dan dapat berbuat bersama. Adanya kegairahan dan 

kegembiraan belajar. Hal ini dapat terjadi apabila isi pelajaran yang disediakan 

berkesesuaian dengan karakteristik mahasiswa. Kegairahan dan kegembiraan 
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belajar juga dapat ditibulkan dari media,  selain isi pelajaran yang disesuaikan 

dengan karakteristik mahasiswa, juga didukung oleh faktor intern mahasiswa yang 

belajar sehat jasmani, ada minat,  perhatian, motivasi, dan lain sebagainya. 

5) Kondisi Mahasiswa yang Belajar 

Mengenai kondisi mahasiswa, dapat dikemukakan di sini sebagai berikut: 

mahasiswa memiliki sifat yang unik, artinya anatar anak yang satu dengan yang 

lainnya berbeda. Kesamaan mahasiswa, yaitu memiliki langkah-langkah 

perkembangan, dan memiliki potensi yang perlu diaktualisasikan melalui 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan pengorganisasian aktivitas mahasiswa 

dalam peran dosen bukan semata-mata memberikan informasi, melainkan juga 

mengarahkan, memotivasi dan memberikan fasilitas belajar (direcrting and 

fanciliting the learning) agar proses memadai. Pembelajaran juga mengandung 

arti sikap setiap kegiatan dirancang untuk membantu dalam mempelajari sesuatu 

kemampuan atau nilai. 

 

Gagne dalam (Haling, 2004:9) mendefinisikan pembelajaran sebagai upaya dosen 

yang bertujuan untuk menolong mahasiswa belajar. Pembelajaran meruapakan 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi terjadinya belajar mahasiswa, tidak 

selamanya berada di luar diri mahasiswa tetapi juga berada dalam diri mahasiswa. 

 

2.1.2.3 Pembelajaran Sejarah Dalam IPS 

Pendidikan sejarah sangat berperan dalam pembinaan generasi muda yang 

diselenggarakan di sekolah-sekolah, karena sekolah merupakan lembaga yang 

sangat berperan untuk memantapkan nilai-nilai yang diakui masyarakat dan 
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bangsakepadagenerasimuda. Sementara itu kita menyadari bahwa lingkungan kita 

banyak mengalami perubahan atau  perkembangan. Melalui pendidikan sejarah, 

gerak perubahan itu dapat dipahami sebagai bagian dari kontinuitas kehidupan. 

 

Menurut (Hebert dan Murphy,  1975:5) bahwa peranan sejarah dalam studi sosial 

(IPS) adalah: 1) Memperkenalkan mahasiswa kepada fakta-fakta tertentu, namun 

dengan dasar pemikiran “not all, and not only facts”. 2) Memberikan landasan 

pemikiran kepada mahasiswa tentang berbagai perkembangan khusus kehidupan 

yang berjalan secara sekuensial, tahap demi tahap. 3)  Membantu mahasiswa 

untuk memahami masa lalu, seperti tentang asal-usul kehidupan, perjuangan 

manusia dari dahulu sampai sekarang, dan sebagainya. Sehingga mahasiswa 

dapat mengetahui tentang kelampauannya, beserta mampu memposisikan diri di 

tengah masyarakat. 4)  Membantu mahasiswa dalam memahami permasalahan 

yang dihadapi pada masa kini dalam hubungannya dengan masa depan. 

Persoalan-persoalan tersebut menyangkut berbagai aspek politik, ekonomi, 

sosial, budaya dan masalah internasional lainnya. 5) Mendorong warga negara 

untuk memiliki tanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, dengan sikap 

yang tidak chauvinisme. Dengan demikian kita mengenal posisi negara dan 

bangsa dalam tatanan dunia internasional secara wajar. 6) Mengenal lebih dekat 

peranan bangsa-bangsa, kekuatan-kekuatannya serta dinamika lainnya yang 

menyertainya. 7) Mengenal tempat-tempat, pusat-pusat, peradaban, kebudayaan 

di mana manusia itu hidup dan berkembang. 
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Tujuan pendidikan sejarah yang lebih terinci disampaikan oleh ( Hasan, 2003:20) 

bahwa tujuan umum dan ideal pendidikan dan pembelajaran sejarah agar peserta 

didik mampu: (1)  memahami sejarah, (2) memiliki kesadaran sejarah, (3) 

memiliki wawasan sejarah, yang bermuara pada kearifan sejarah. Namun 

demikian untuk pelaksanannya perlu analisis tujuan yang dijabarkan menurut 

taksonomi pendidikan, antara lain menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik, 

sebagai berikut: (1) Kemampuan kognitifyangdikembangkan dalam pendidikan 

sejarah adalah: a) pengetahuan tentangperistiwasejarah, b) kemampuan 

mengklasifikasi sumbersejarah, c) kemampuan melakukankritik terhadap sumber 

sejarah, d) kemampuan merumuskan informasi dari sumber sejarah, e) 

kemampuan menghubungkan antar informasi, f) kemempuan menggunakan 

hukum sebab akibat, g) kemampuan menggunakan berbagai istilah dan konsep 

dalam sejarah, h) kemampuan menggunakan berbagai konsep, generalisasi, dan 

teori dalam berbagai disiplin ilmu, i) kemampuan menafsirkan fakta-fakta 

sejarah, j)  kemampuan menarik pelajaran dari suatu peristiwa sejarah, k) 

kemampuan bercerita tentang peristiwa sejarah. 2)  Kemampuan ranah 

afektifyang dapat dikembangkan dalam belajar sejarah: a) Membina dan 

mengembangkan kesadran berbangsa (cinta tanah air dan bangsa), b) 

mengembangkan penghargaan terhadap prestasi, c) memupuk keinginan untuk 

mengambil teladan dari tokoh-tokoh sejarah, d) memupuk saling pengertian, e) 

mengunakan inisiatif, f) gemar membaca. 

 

Mengembangkan dan meningkatkan potensi berpikir peserta didik, juga 

diutarakan dalam penjelasan lainnya tentang pengertian dan fungsi pembelajaran 
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sejarah sebagai upaya “menanamkan pengetahuan” dan mengembangakan 

pengetahuan lanjutan”. Kemampuan berpikir peserta didik melalui sejarah 

dikembangkan tidak hanya dengan cara menghafal siapa, kapan, dan di mana 

(who, when, dan whwere) saja, melainkan “mengapa” (why) dan “bagaimana” 

(how) hingga peserta didik dilatih dalam aspek konigtif yang lebih tinggi 

tingkatannya. 

 

Sejarah merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial, sejarah memiliki kontribusi 

besar  dalam pendidikan IPS umumnya, dalam menjadikan  mahasiswa sebagai 

warga negara  yang  baik, tanggung jawab, demokratis, menghargai 

terhadapkeragamanbudaya, serta aktif dan kreatif sebagai warga dunia yang 

penuh partisipatif dalam mewujudkan toleransi, kerjasama, perdamaian, dan 

keadilan. Kiranya tidak berlebihan jika sederetan para ahli pendidikan sejarah 

mengungkap pendidikan sejarah terhadap pendidikan IPS, baik dititik dari sisi 

tujuan pembelajaran, maupun keterkaitan struktur ilmu (fakta, konsep, 

generalisasi) sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. 

 

(Schneider dkk, 1994:20) yang tergabung pada NationalCouncilforthe 

Social  Stuides dalam Curriculum Standards for Social Studies, 

menegaskan bahwa  “the discipline of history, to determine the 

concept’sorigin, study primary source documents that didefineand 

address the concept, and analyze the concept’s development over time”. 
 

 
 

Disiplin sejarah itu memiliki kontribusi dalam menentukan asal-usul maupun 

sumber konsep yang digunakan, suatu pengkajian dokumen-dokumen sebagai 

sumber utama yang menggambarkan dan menunjukan konsep-konsep tersebut 
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dari waktu ke waktu.  Jadi dalam hal ini, melalui disiplin  sejarah-lah   yang 

menekankan pentingnya ketepatan dan kehati-hatian pengkajian dokumen itu serta 

menggambarkan adanya suatu perkembangan sebagai bagian integral dalam studi 

sosial tersebut. 

 

Pendidikan sejarah tersebut bagi pendidikan ilmu pengetahuan sosial, adalah 

banyak menggunakan konsep kronologi waktu, kausalitas, kesinambungan, 

perubahan, yang menunjukan kontuitas maupun diskontuitas (konflik) yang 

terjadi pada masa lampau melalui pengkajian sumber-sumber/ fakta-fakta 

dokumenter yang diperoleh. Melalui pengkajian sumber-sumber yang relevan 

dengan analitis yang kritis, kemudian pengalaman kolektif masa lampau tersebut 

direkontruksi untuk dapat dijadikan pijakan, dan dievaluasi guna memperoleh 

makana bagi kehidupan masa kini dan mendatang. Kemudian Paul Kennedy, yang 

terkenal karyanya “Preparing for the Twenty First Century” dengan pendekatan 

Large History-nya, dari perjalanan sejarah berbagai bangsa yang menempatkan 

beberapa negara sebagai pemenang (winner) dan sekelompok lainnya sebagai 

tertinggal sebagai yang kalah (loser) ketika proses perubahan fundamental yang 

revolusioner terjadi (Kennedy, 1995:287-340). 

 

Pembelajaran Large History, kita dapat bercermin telah seberapa jauh kita dapat 

mempersiapkan diri dalam memasuki “zaman” jika dibandingkan dengan bangsa 

lain.Begitu juga Von Laue, penulis buku “What History for the Year 200” yang 

menyarankan agar pengajaran sejarah harus meliputi kesadaran dan interaksi 

manusia yang menyangkut kehidupan sejumlah 5 atau 6 milyard penduduk dunia. 
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Pendidikan harus mampu mendorong mereka untuk dapat memahami perubahan 

yang telah berlangsung di dunia (Lee, 1995:22). Selain itu Von Laues juga 

menganjurkan agar para sejarawan perlu melengkapi dirinya dengan ilmu-ilmu 

bantu sejarah terutama dengan antropologi dan futurology. 

 

Pendapat Andre, secara tegas mengatakan bahwa pendidikan sejarah pada 

hakekatnya dalam rangka “Learning to live together” terutama dalam memelihara 

hubungan integrative dalam lingkup yang lebih luas (Bailly & Mouzoune, 

1998:204-203). Terakhir misalnya Wiriatmaja, (1997:12), menegaskan bahwa 

peranan pendidikan sejarah itu adalah sebagai salah satu tiang atau landasan 

utama bagi pendidikan IPS. Dikemukakan lebih lanjut bahwa kedudukan 

pendidikan sejarah dalam pendidikan IPS penting untuk tujuan bagi peralihan 

nilai-nilai seperti: pengenalan jati diri, empati, dan toleransi yang akan 

menumbuhkan sense of belonging dan sense of solidarity. Disisi lain sejarah 

adalah “colective memory of minkind”, hal ini berarti dalam sejarah terkadang 

pemahaman tentang perkembangan kehidupan umat manusia, tentang masyarakat 

bangsa-bangsa di dunia dengan segala aktivitasnya dalam suasana saling 

hubungan di antara sesama dalam masyarakat. Struktur keilmuannnya yang 

menyangkut penggunaan konsep-konsep dan yang berdekatan (berdampingan) 

dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini bisa kita cermati pada gambar yang 

merupakan adaptasi dari James A Banks dalam Teaching Strategies The Social 

Studies: Inquiry, Valuing,and Decision-Making” dengan Helius Sjamsuddin 

dalam ”Metodologi Sejarah”. Oleh karena itu, kedudukan sejarah sebagai bagian 

integral dalam IPS dapat digambarkan sebagai berikut: 
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psikologi. Sebagai contoh konsep “civilization” atau” peradaban” ternyata 

konsep itu tidak hanya terdapat dalam sejarah, melainkan juga sdalam 

antropologi. Hal ini dipahami karena, peradaban “ pada dasarnya adalah” moral 

nilai-nilai, norma, yang melingkupi sejumlah bangsa” (Huntington, 2001:40). 

 

Ilmu sejarah maupun antropologi merupakan bagian kajiannya yang banyak 

diteliti. Kemudian konsep “revolution” atau”revolusi” terdapat dalam sejarah 

maupun ilmu politik. Karena “revolusi terdapat dalam sejarah maupun ilmu 

politik. Karena “revolusi” pada dasarnya sering diartikan dengan perubahan-

perubahan besar-besaran, penggulingan pemerintahan,atau sebagai krisis politik 

yang disebabkan oleh tindakan-tindakan ilegal oleh kelompok-kelompok tertentu 

yang ingin mengganti lembaga-lembaga politik atau struktur  sosial masyarakat. 

Dengan demikian dalam konsep tersebut melekat nuansa ilmu politiknya, 

maupun sejarah yang merekam tentang perubahan itu terjadi. 

 

Konsep “conflict”  atau “konflik” selain terdapat dalam sejarah juga terdapat 

dalam psikologi. Seperti yang dikemukakan Chaplin, (1999:105) konflik pada 

dasarnya merupakan “benturan implus, kepentingan, dan motif-motif antagonistic 

antara dua individu maupun kelompok atau lebih, yang sering mempercepat 

terjadinya krisis mental dan sosial”. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa di suatu 

sisi makna “konflik” merupakan wilayah kajian psikologi terutama yang 

berkaitan dengan proses-proses mental. Sedangkan di sisi lain “konflik” bisa 

menjadi bahan telaah kajian sejarah, terutama konflik sosial yang bisa dirunut 

dalam aspek “why” dan “how”(latar belakangnya, proses-proses terjadinya, 
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maupun pengeruhnya). Dalam sejarah baru (the new history) yang sering juga 

disebut social scientific history (sejarah sosial ilmiah) disamping lebih 

berorientasi pada problema, ruang lingkup sangat luas (sejarah sosial, sejarah 

kebudayaan, psikohistori, sejarah etnis, sejarah intelektual, sejarah 

perekonomian, sejarah pendidikan, dan sebagainya) juga menggunakan 

interdispliner atau multidisipliner (Sjamsudin, 1994:197-198). 

 

2.1.2.4 Pengertian Implementasi Pembelajaran 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:427), implementasi berarti “pelaksanaan 

atau penerapan”. Artinya yaitu yang dilaksanakan dan diterapkan adalah 

kurikulum yang telah dirancang atau didesain yang kemudian dijalankan 

sepenuhnya. Implementasi disamping dipandang sebagai sebuah proses, 

implementasi juga dipandamg sebagai penerapan sebuah inovasi dan senantiasa 

melahirkan adanya perubahan ke arah inovasi atau perbaikan, implementasi dapat 

berlangsung terus menerus sepanjang waktu. Antara praktek yang diharapkan 

dengan  kenyataan. Syaodih (1980) mengemukakan bahwa proses implementasi 

setidaknya ada tiga tahapan/langkah yang harus dilaksanakan, yaitu: tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kulmanisasi (Syaifuddin, 2006:100). Jadi 

dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu cara 

pelaksanaan kegiatan yang terencana untuk memperoleh hasil yang efektif dan 

efisien sesuai dengan tujuan yang ditentukan. “Pembelajaran adalah proses 

interaksi baik antara manusia dengan manusia ataupun dengan lingkungannnya” 

(Sanjaya, 2005:129)”. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang disusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi,  material,  fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 
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yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam 

sistem pengajaran terjadi dari mahasiswa, dosen dan tenaga lain misalnya tenaga 

laboraturium. Material meliputi buku-buku, papan tulis, dan spidol, fotografi, 

slide dan film, audio dan video. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruang 

kelas,perlengkapan audio visual, juga  komputer. Prosedur meliputi jadwal dan 

metode, penyampaian informasi,  praktik belajar, ujian dan sebagainya. 

Pembelajaran adalah suatu proses membantu mahasiswa  menghadapi kehidupan 

masyarakat sehari-hari” (Hamalik, 2005:57). Pembelajaran merupakan proses 

pendidikan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, karena 

pembelajaran adalah proses interaksi  antara manusia lainnya yang saling 

membutuhkan. 

 

Miller dan Seller (1985:90) menyebutkan bahwa pengertian implementasi adalah 

suatu proses peletakan kedalam praktek tentang suatu ide, program atau 

seperangkat aktivitas baru bagi orang dalam mencapai atau mengharapkan 

perubahan. Dalam proses ini perubahan dalam praktik sebagai kegiatan 

mahasiswa-dosen yang akan berpengaruh pada lulusan.  Jadi kesimpulan dari 

beberapa definisi implementasi pembelajaran di atas menjelaskan bahwa 

implementasi adalah sebuah pelaksanaan, sedangkan pembelajaran suatau proses 

pelaksanaan pendidikan yang terencana, dilakukan untuk kegiatan belajar.  

 

2.1.2.5 Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1990:290), kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau 
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dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya 

kesesuaian dalam hasil kegiatan orang melaksanakan tugas dengan sasaran yang 

dituju.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu 

keadaan yang menunjukan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak 

rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan kegiatan tersebut, 

sehingga kataefektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang 

dapat dicapa dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Dapat disimpulkan juga bahwa suatu media pembelajaran bisa 

dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan 

pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan 

instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. 

Semakin banyaktujuan tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran 

tersebut.  

 

Menurut Popham (2003:7), efektivitas proses pembelajaran seharusnya ditinjau 

dari hubungan dosen  tertentu yang mengajar kelompok mahasiswa tertentu, di 

dalam situasi tertentu dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan instruksional 

tertentu. Efektivitas proses pembelajaran berarti tingkat keberhasilan dosen 

dalam mengajar kelompok mahasiswa tertentu dengan menggunakan metode 

tertentu untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. 

 

Menurut Dunne and Wragg (1996:12).Karakteristik bahwa pembelajaran efektif 
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memudahkan mahasiswa belajar sesuatu yang bermanfaat, seperti fakta, 

keterampilan, nilai konsep dan bagaimana hidup serasi dengan sesama, atau 

sesuatu hasil belajar yang diinginkan. Pengertian mengenai sesuatu yang 

bermanfaat memadukan isi dan nilai sekaligus dalam pembelajaran. Menurut 

Graham (200:1),  Seven principles of effective teaching 

Principle 1 :Good Practice Encourages Student-Faculty Contact. 

Principe 2 :Good Practice Encourages Among Students. 

Principe 3 :Good Practice Encourages Active Learning 

Principe 4 :Good Practice Gives Prompt Feedback 

Principe 5 :Good Practice Emphasizes Time on Task 

Principe 6 :Good Practice Communicates  High Expectations 

Principe 7 :Good Practice Respects Diverse Tolents and ways of Learning 

 

Tujuan prinsip efektivitas pembelajaran yang dikemukakan di atas pada intinya 

adalah pembelajaran akan efektif apabila ada hubungan yang baik antara peserta 

didik, hubungan baik, antara  dosen dengan peserta didik, adanya motivasi 

maupun umpan balik,memanfaatkan waktu seefesien mungkin, optimis dalam 

mencapai tujuan serta pengakuan perbedaan karakteristik dan bakat peserta didik. 

Jika semua prinsip di atas dapat dilaksanakan dosen maka hasil pembelajaran 

akan optimal. Pembelajaran efektif model pembelajaran menurut Carrol 

(1963,1989) dalam Jamaludin (2003:16) menyebutkan lima elemen belajar 

efektif yang semuanya berkaitan dengan waktu. Kelima halitu adalah (1) 

kemampuan (aptitude), yang menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan oleh 

mahasiswa untuk belajar; (2) kesempatan untuk belajar (oppurtunity tolearn), 
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merupakan waktu yang dimiliki mahasiswa untuk belajar; (3) ketekunan 

(perseverance), yaitu waktu yang sesungguhnya dipakai oleh mahasiswa untuk 

belajar; (4) kualitas bahan ajar (quality of intructional), berhubungan dengan 

waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses belajar-mengajar; dan (5) 

kemampuan memahami (ability to understand), menyangkut waktu yang 

sebenarnya dibutuhkan oleh mahasiswa untuk memahami tugas. 

 

Berdasarkan pendapat Carrol (1963) di atas bahwa prestasi belajar sejarah 

mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor mahasiswa saja (latar belakang 

sosio ekonomi, kecerdasan dan motivasi intrinsik) tetapi juga oleh faktor kelas, 

universitas, dan konteks dimana proses belajar mengajar terjadi. Kualitas 

pemnbelajaran, waktu yang digunakan oleh mahasiswa untuk belajar memahami 

tugasnya,dan kesempatan yang diperlukan mahasiswa untuk mencapi tujuan-

tujuan belajarnya menjadi prasyarat pembelajaran efektif sehingga tercapai hasil 

belajar yang optimal. 

 

2.2 Media Pembelajaran Sejarah  Berbasis Audio Visual 

2.2.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media merupakan materi minimal yang dipersiapkan untuk para pengajar dalam 

menyampaikan pembelajaran kepada para peserta didik. Pengertian Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat, 

pikiran, perasaan si belajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran tertentu. Media pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi 

untuk membawakan pesan pembelajaran (Hamalik, 2008:201). 

Menurut pendapat Gagne dalam Sadiman (2009:6) menyatakan bahwa media 

adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. Menurut Latuheru (2010:4) menyatakan bahwa 

      media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi 

komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat 

guna dan berdaya guna. Berdasarkan definisi tersebut, media pembelajaran 

memiliki manfaat yang besar dalam memudahkan siswa mempelajari 

materi pelajaran.       

 

 Pengertian media menurut Gerlach & Ely yang dikutip oleh Arsyad  (2011:34) 

Kreatif Mengembangkan Media  Pembelajaran, GP. Press, Jakarta. 

media pembelajaran memiliki cakupan yang  sangat luas, yaitu termasuk 

manusia, materi atau kajian yang membangun suatu kondisi  yang 

membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan 

atau sikap. Media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan 

untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran, sehingga bentuknya 

bisa berupa perangkat keras (hardware), seperti computer, TV, projector, 

dan perangkat lunak (software) yang digunakan pada perangkat keras itu. 

 

Media Pembelajaran menurut National Educational Association (Arsyad, 2003:5) 

adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun Audiovisual dan 

peralatannya; dengan demikian, media dapat dimanipulasi, dilihat, didengar atau 

dibaca.  

 

Menurut Seels & Richey (1994: 146) Media (medium) merupakan alat 

komunikasi, yakni segala sesuatu yang membawa informasi atau pesan-pesan dari 

sumber informasi kepada penerimanya (mencakup : film, TV, bahan, cetak, radio, 
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diagram, dan sebagainya). Sedangkan yang dimaksud dengan media pembelajaran 

adalah mencakup semua bentuk media yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan/ informasi dengan tujuan pembelajaran. 

 

Association for Educational Communication and Technology/AECT (1994:201) 

mendefinisikan media sebagai berikut : “Media adalah semua bentuk dan saluran 

yangdigunakan dalam proses penyampaian informasi”. Selanjutnya AECT (1994: 

200) mendefinisikan dosen media (mediated teacher) adalah seorang dosen yang 

menyajikan perkuliahannya dengan menggunakan media. Sementara itu media 

pendidikan (Educational media) menurut AECT adalah a) media yang lahir 

sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan 

instruksional disamping dosen, buku teks dan papan tulis; b) nama historis yang 

dipakai untuk bidang/kawasan (teknologi pendidikan). 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa media, 

adalah bahan, alat, atau teknik yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar dengan maksud agar terjalin proses interaksi komunikasi antara dosen 

dan mahasiswa. Artinya agar peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar yang 

telah terbangun komunikasi, dan interaksi dengan dosen.  

 

2.2.2 Kegunaan Media Pembelajaran 

Ada beberapa penyebab orang menggunakan media antara lain adalah: a) 

bermaksud mendemonstrasikannya: b) merasa sudah akrab dengan media 

tersebut: c)  ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret: d)  
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merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa diakukannya, misalnya 

untuk menarik minat atau gairah belajar mahasiswa. Dasar pertimbangan 

pemilihan media tersebut dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan atau 

mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan Teknologi Pembelajaran adalah untuk 

memacu (merangsang) dan memicu (menumbuhkan) belajar. Ungkapan ini dipilih 

untuk memberikan tekanan pada hasil belajar dan menjelaskan bahwa belajar 

adalah tujuannya dan pembelajaran adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. 

Belajar dapat terlihat dengan adanya perubahan pada pengetahuan, keterampilan 

ataupun sikap, merupakan kriteria atau ukuran pembelajaran (Seel dan Richey, 

1994:13).  

 

Menurut Sadiman (2009:17) secara umum media pendidikan mempunyai 

kegunaan-kegunaan sebagai berikut:  

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

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka).  

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti misalnya: 

kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau bisa ditampilkan lagi 

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

3) Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan berguna untuk: 

a) Menimbulkan kegairahan belajar  

b)  Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyataan.  
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c)  Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan 

minatnya.  

4)  Sifat yang unik pada tiap mahasiswa ditambah lagi dengan lingkungan dan 

pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan 

ditentukan sama untuk setiap mahasiswa, maka dosen mengalami banyak 

kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri. Hal itu akan lebih sulit 

bila latar belakang dosen dengan mahasiswa juga berbeda. Masalah itu dapat 

dapat diatasi dengan kemampuanya dalam:  

a) Memberiakan perangsang yang sama 

b) Mempersamakan pengalaman 

c) Menimbulkan persepsi yang sama 

 

Sudjana (2010:50)  mengemukakan nilai-nilai praktis media pengajaran adalah 

dengan media meletakkan dasar-dasar yang nyata untuk berpikir. Karena itu dapat 

mengurangi verbal, dapat memperbesar minat dan perhatian siswa untuk belajar, 

dapat meletakan dasar untuk perkembangan belajar sehingga hasil belajar 

bertambah mantap, memberikan pengalaman yang nyata dan dapat menumbuhkan 

kegiatan berusaha sendiri pada setiap siswa, menumbuhkan pemikiran yang 

teratur dan berkesinambungan, membantu tumbuhnya pemikiran dan membantu 

berkembangnya kemampuan berbahasa, memberikan pengalaman yang tidak 

mudah diperoleh dengan cara lain serta membantu berkembangnya efisiensi dan 

pengalaman belajar yang lebih sempurna, bahan pengajaran akan lebih jelas 

maknanya, sehingga dapat lebih dipahami mahasiswa, dan kemungkinan 

mahasiswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik, metode mengajar akan lebih 
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bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh 

dosen  sehingga mahasiswa tidak bosan dan dosen  tidak kehabisan tenaga, 

apalagi bila dosen mengajar untuk setiap jam perkuliahan. 

 

2.2.3 Kriteria Pemilihan Media 

Dosen  dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran sebaiknya 

memperhatikan kriteria-kriteri sebagai berikut:  

1) Ketepatan dengan tujuan pengajaran; artinya media pengajaran dipilih atas dasar 

tujuan-tujuan intruksional yang telah ditetapkan.  

2)  Dukungan terhadap isi bahan perkuliahan; artinya bahan perkuliahan yang 

sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media 

agar lebih mudah dipahami mahasiswa.  

3) Kemudahan memperoleh media; artinya media yang diperlukan mudah diperoleh 

4) Keterampilan dosen  dalam menggunakannya; apapun jenis media yang 

diperlukan syarat utamanya adalah dosen dapat menggunakannya dalam proses 

perkuliahan. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, tetapi 

dampak penggunaan oleh dosen pada saat terjadinya interaksi belajar mahasiswa 

dengan lingkungannya. 

5) Tersedianya waktu untuk menggunaknnya; sehingga media tersebut dapat 

bermnfaat bagi mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. 

6) Sesuai dengan taraf berpikir mahasiswa; memilih media untuk pendidikan dan 

pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir mahasiswa, sehingga makna yang 

terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh mahasiswa (Sudjana, 2010:5). 
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Kriteria pemilihan media di atas dapat mempermudah dosen  menggunakan media 

mana yang dianggap tepat untuk membantu tugas-tugasnya sebagai pengajar. 

Kehadiran media dalam pengajaran jangan dipaksakan sehinggan mempersulit 

tugas dosen  tetapi sebaliknya mempermudah dosen dalam menjelaskan bahan 

perkuliahan. Penggunaan media pada waktu berlangsungnya pengajaran 

setidaknya-tidaknya digunakan guru pada situasi sebagai berikut: 

a) Perhatian mahasiswa terhadap perkuliahan sudah berkurang akibatnya 

kebosanan mendengarkan uraian dosen. Dalam situasi tersebut hadirnya media 

akan mempunyai makna bagi mahasiswa dalam menumbuhkan kembali 

perhatian belajar para mahasiswa.  

b) Bahan perkuliahan yang dijelaskan kurang dipahami mahasiswa. Sangat 

bijaksana apabila dosen  dapat menampilkan video atau gambar penyebaran 

agama Islam di Indonesia  pada kompetensi dasar menganalisis proses 

masuknya agama Islam  di Indonesia sehingga mudah dipahami. 

c) Terbatasnya sumber perkuliahan. Tidak semua bahan perkuliahan terdapat 

dalam buku sumber. Misalnya dalam masuknya agama Islam di Jawa dan 

Sumatera tidak mungkin mahasiswa diajak langsung mengamati karena 

keterbatasan waktu, dalam bentuk video mahasiswa dapat dijadikan sumber 

belajar. 

d) Dosen  tidak bergairah untuk menjelaskan bahan perkuliahan  melalui kata-

kata (verbal) akibat akibat terlalu lelah disebabkan terlalu lama mengajar. 

Dalam situasi ini dosen  dapat menggunakan media seperti video dan 

mahasiswa diminta untuk menganalisis atau menjelaskan apa yang tersirat 

dalam video (Sudjana, 2010:6).  
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2.2.4 Sejarah Singkat Media Audio Visual 

Pada akhir tahun 1950 teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat 

bantu audio visual, sehingga selain sebagai alat  bantu media juga berfungsi 

sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Sejak itu, alat bantu audio visual 

bukan hanya dipandang sebagai alat bantu dosen saja, melainkan juga sebagai alat 

penyalur pesan atau media dari pemberi pesan (dosen, penulis buku, produser, dan 

sebagainya) ke penerima pesan (mahasiswa/pelajar), (Sadiman, 2009: 9). Sebagai 

pembawa pesan, media tidak hanya digunakan oleh dosen tetapi yang lebih 

penting lagi dapat pula digunakan oleh mahasiswa. Sebagai penyaji dan penyalur 

pesan dalam hal-hal tertentu media dapat mewakili dosen menyampaikan 

informasi secara teliti, jelas, dan menarik. Dosen dan media pendidikan 

hendaknya bahu membahu dan memberikan kemudahan belajar bagi mahasiswa. 

Perhatian dan bimbingan secara individu dapat dilaksanakan oleh dosen dengan 

baik sementara informasi dapat pula disajikan secara jelas, menarik dan teliti oleh 

media pendidikan. Secara khusus teknologi audio visual cenderung mempunyai 

karakteristik yaitu bersifat linier, menampilkan visual yang dinamis, secara khas 

digunakan menurut cara yang sebelumnya telah ditentukan oleh 

disainer/pengembang, cenderung merupakan bentuk representasi fisik dari 

gagasan yang riil dan abstrak, dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip 

psikologi tingkah laku dan kognitif, dan sering berpusat pada dosen, kurang 

memperhatikan interaktivitas belajar pemelajar (Seels dan Richey, 1994:42).  

 

2.2.5 Pembelajaran Berbasis Audio Visual 

Pembelajaran adalah interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 
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pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan 

pendidik agar dapat terjadi perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta 

didik. 

 

Media audio visual adalah media yang mampu merangsang indra penglihatan dan 

indra pendengaran secara bersama-sama, karena media ini mempunyai unsur 

suara dan unsur gambar (Djamarah, 2006:124). Media audio visual adalah media 

yang bersifat dapat didengar dan dilihat (Dirdjosoemarto, 2000:19). Jadi media 

pembelajaran audio visual adalah satu unit media pembelajaran elektronik yang 

secara bersama-sama menampilkan auditif (pendengaran) dan visual (penglihatan)  

sebagai sumber belajar dan sebagai penyalur informasi dari bahan-bahan pelajaran 

yang disampaikan dosen  kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

 

Media audio visual merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar dan dapat 

dilihat yang dapat membantu siswa dalam belajar mengajar yang berfungsi 

memperjelas atau mempermudah dalam memahami bahasa yang sedang 

dipelajari. Konsep pengajaran audio visual berkembang sejak tahun 1950. Istilah 

bermakna sejauh peralatan yang dipakai oleh para dosen yang dalam 

menyampaikan konsep, gagasan, dan pengalaman yang ditangkap oleh indra 

pandang dan pendengar, penekanan utama dalam pengajaran audio visual adalah 

pada nilai belajar yang diperoleh melalui pengalaman konkret, tidak hanya 

didasarkan atas kata belaka, selanjutnya pengajaran dengan media audio visual 
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 dapat berarti bila dipergunakan sebagai bagian dari proses pengajaran, peralatan 

audio visual tidak harus digolongkan sebagai pengalaman belajar yang diperoleh 

dari pengindraan pandang dan dengar, tetapi sebagai alat teknologi yang bisa 

memperkaya serta memberikan pengalaman konkret  kepada mahasiswa. 

 

Penggunaan media pengajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat 

membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi 

pelajaran pada saat itu. Di samping membangkitkan motivasi dan minat 

mahasiswa, media pengajaran juga dapat membantu mahasiswa meningkatkan 

pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, dan mendatakan 

informasi. 

 

a) Ciri-Ciri Media Audio Visual 

Ciri-ciri utama media audio visual adalah: 

a. Media audio visual biasanya bersifat linier. 

b. Biasanya menyajikan visual yang dinamis. 

c. Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau 

pembuatnya. 

d. Merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. 

e. Dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif. 

 

Peranan media tidak akan terlihat bila penggunaannya tidak sejalan dengan isi dari 

tujuan pengajaran yang dirumuskan. Karena itu, tujuan pengajaran harus dijadikan 

sebagai pangkal acuan untuk menggunakan media. Apabila diabaikan, maka 
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media bukan lagi sebagai alat bantu pengajaran, tetapi sebagai penghambat dalam 

pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. 

 

b) Fungsi Dan Manfaat Media Audio Visual 

Fungsi media pada mulanya dikenal sebagai alat peraga atau alat bantu dalam 

kegiatan belajar mengajar yakni yang memberikan pengalaman visual pada anak 

dalam rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas dan mempermudah 

konsep yang komplek dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, dan mudah 

dipahami. 

 

Levie dan Lanz dalam bukunya Arsyad, (2011:25)  juga mengemukakan empat 

fungsi media pengajaran yaitu: 

1. Fungsi Atensi 

Media audio visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian 

mahasiswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna 

visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. 

2. Fungsi afektif 

Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan mahasiswa ketika belajar atau 

membaca teks yang bergambar, misalnya informasi yang menyangkut masalah 

sosial atau ras. 

3. Fungsi kognitif  

Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa 

lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami 

dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 
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4. Fungsi kompensatoris  

Media pengajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang 

memberikan konteks untuk memahami teks membantu mahasiswa yang lemah 

untuk membaca juga mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya 

kembali dengan kata lain media pengajaran berfungsi untuk mengakomodasi 

mahasiswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang 

disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal.  Dengan media audio visual, 

dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami dan menyerap materi yang 

diajarkan dengan melihat secara konkret. 

 

2.2.5.1 Jenis-jenis Media Pembelajaran Audio Visual 

Menurut Edgar Dale dalam (Hamid, 2005:4)) jenis mediayang terkenal dengan 

istilah kerucut pengalaman (the cone of experience) yaitu: 1) pengalaman 

langsung; 2) pengalaman yang diatur; 3) dramatisasi; 4)  demontrasi; 5) 

karyawisata; 6) pameran; 7) gambar hidup; 8) rekaman, radio,gambar mati, 9) 

lambang visual dan 10) lambang verbal.Berdasarkan 10 pengalaman tersebut, 

siswa dapat belajar denganmengalaminya secara langsung dengan melakukannya 

atau berbuat (nomor 1sampai 5); mengamati orang lain melakukannya (nomor 6 

sampai 8), danmembaca atau menggunakan lambang (nomor 9 dan 10). Kerucut 

pengalamantersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 
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                    Abstrak 

           

    Lambang 

    Verbal 

    Lambang 

    Visual 

    Rekaman, Radio 

    Gambar mati 

    Gambar Hidup 

    Pameran 

    Karyawisata 

    Demonstrasi 

    Dramatisasi 

    Pengalaman yang diatur 

    Pengalaman Langsung 

 

   

 

 

Gambar 2.3 Kerucut Pengalaman Edgar Dale (1969) 

 

 

         

                            Konkret 

 

Media pembelajaran terdiri dari berbagai jenis. Jenis media dapat dimasukkan 

dalam kelompok-kelompok tertentu. Menurut Heinich, Molenda, Russel, dan 

Smaldino (1996:8) media dibagi mejadi beberapa jenis yaitu: 1) media non 

proyeksi, 2) media Proyeksi, 3) media Audio, 4) media Gerak, 5) media komputer, 

6) komputer multimedia dan 7) hipermedia. Sedangkan Wilbur Schramm dalam 

Yamin (2008:156) menggolongkan jenis media yang dipergunakan dalam proses 

pembelajaran menurut ukuran audiens, yaitu: (1) media untuk audiens besar : 

televisi, radio, facsimile; (2) media untuk audiens kecil : film suara, film bisu, 

videotape, filsm trip suara, slide, radio, audiotape, audiodisk, foto, poster dan 
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papan tulis; (3) media untuk individual : media cetak, telepon, CAI (Computer 

Assisted Instruction). Sedangkan pengelompokan jenis media menurut Seels & 

Glasgow dibagi kedalam dua kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan 

pilihan media teknologi mutakhir. 

1) Pilihan Media Tradisional 

a) Visual diam yang diproyeksikan : proyeksi (tak tembus pandang), proyeksi 

overhead, slides, filmstrips 

b) Visual yang tak diproyeksikan : gambar, poster, foto, charts, grafik, diagram, 

pameran, papan foto, papan bulu 

c) Audio : rekaman piringan, pita kaset, reel, cartridge, penyajian, multimedia, 

slide plus suara (tape), multi image 

d) Visual dinamis yang diproyeksikan : film televisi, video 

Cetak : buku teks, modul, teks terprogram, workbook, majalah ilmiah,berkala, 

lembaran lepas (hand-out) 

e) Permainan : teka-teki, simulasi, permainan papan 

f) Realia : model, specimen (contoh), manipulatif (peta, boneka). 

2) Pilihan Media Teknologi Mutakhir 

a) Media berbasis telekomunikasi : telekonferen, kuliah jarak jauh 

b) Media berbasis mikroposesor : computer-assisted instruction, 

permainankomputer, sistem tutor intelejen, interaktif, hypermedia, compac 

disk. 

 

Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa media audiovisual 

tergolong dalam jenis media teknologi mutakhir berbasis komoputer. 
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Menurut Bertz (dalam Dirdjosoemarto, 2000:19) media  pembelajaran dapat 

dikelompokkan ke dalam tujuh kelas yaitu: 

1) Media audio motion visual, yaitu media yang paling lengkap dalam 

artipenggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas seperti : 

TV, 

Sound-film, vidio-tape dan film TV recording 

2)  Media audio-still-visual yaitu media kedua lengkap tetapi tidak 

bisamenampilkan motion atau gerak, seperti sound film strip, sound slide-sct, 

rekaman still TV 

3) Media audio-semination, yaitu media berkemampuan menampilkan titik- 

titik,tetapi tidak bisa mentransmit secara utuh suatu motion nyata, seperti 

telewriting dan recorde telewriting. 

4) Media motion-visual, yaitu media yang kemampuannya seperti media kelas I 

kecuali suara (audio). Media yang termasuk kelas ini adalah silont film (film 

bisu) 

5) Media still-visual, yaitu media yang mampu menyampaikan informasi secara 

visual tapi tidak bisa menyajikan motion (gerak) seperti facsimile, micropon, 

dan videofille 

6) Media audio yaitu media yang menggunakan suara semata-mata. 

Radiotelepon, audio dise audio tape. 

7) Media cetakan yaitu media yang hanya menampilkan informasi berupa 

alphanumeric dan symbol-symbol tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa jenis media pembelajaran cukup banyak dan 

beragam bentuknya. 
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Djamarah (2006:125) berpendapat media pembelajaran audiovisual dapat dibagi 

menjadi beberapa jenis yakni: 

1) Audio visual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar 

diamseperti film bingkai suara (sound slides), film rangkai suara, dan 

cetaksuara. 

2) Audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara 

dangambar yang bergerak seperti film suara dan video-cassette. 

 

Lebih lanjut Djamarah (2006:125) menyebutkan sifat media pembelajaran audio 

visual. 

1) Audio visual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari 

satu sumber seperti film video-cassette, dan; 

2) Audio visual tidak murni, yaitu yang unsur suara dan unsur gambarnyaberasal 

dari sumber yang berbeda, misalnya film bingkai suara yang suaragambarnya 

bersumber dari slides proyektor dan unsur suaranya bersumberdari tape 

recorder. 

 

Berdasarkan  uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media audio visual jenisnya 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu bergerak dan tidak bergerak sedangkan 

sifatnya audiovisual murni dan tidak murni atau turunan. Jenis-jenis media ini 

sangat membantu dosen dalam pembelajaran karena dapat mengurangi verbalisme 

sehingga pembelajaran dapat menarik dan lebih konkret. 
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2.2.5.2 Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual  

Hakekatnya  kegiatan belajar adalah kegiatan yang bertujuan mengubah tingkah 

laku yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar secara konvensional 

menekankan peran aktif dosen  sebagai salah satu sumber belajar. Seiring dengan 

perkembangan jaman, dosen  tidak lagi menjadi unsur utama dalam pembelajaran. 

Pemerolehan informasi mahasiswa dapat berasal dari berbagai sumber. 

 

Pembelajaran dengan menggunakan media akan mengajak mahasiswa 

mempelajari materi secara lengkap dan bertahan lama dalam ingatannya. Proses 

penyerapan informasi belajar dapat diterima dengan mudah melalui pemanfaatan 

media pembelajaran. Penyerapan materi pelajaran dalam ingatan mahasiswa 

tersebut tidak lepas dari modus belajar yang dilakukan oleh mahasiswa. 

 

Media memiliki fungsi untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi. Hambatan 

dalam komunikasi meliputi keterbatasan fisik, sikap pasif dan sarana belajar. 

Hambatan dalam komunikasi yang sering muncul diantaranya bersifat verbalisme, 

salah penafsiran, perhatian bercabang dan tidak ada tanggapan. 

 

Menurut  Sadiman (2009: 16), media yang digunakan dalam pembelajaran 

memiliki beberapa manfaat diantaranya: 1) Memperjelas penyajian pesan; 2) 

Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu; 3) Meningkatkan keaktifan siswa; 4) 

Mengatasi kesulitan dosen. Sedangkan Martinis Yamin dan  Ashari  (2008:151) 

menyebutkan bahwa media pembelajaran memberikan delapan manfaat: 

1) Penyampaian matri pelajaran dapat diseragamkan. 
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2) Proses pembelajaran menjadi lebih menarik. 

3) Proses belajar mahasiswa menjadi lebih interaktif. 

4) Jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. 

5) Kualitas belajar mahasiswa dapat ditingkatkan. 

6) Proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. 

7) Sikap positif mahasiswa terhadap bahan pelajaran maupun terhadap proses 

belajar itusendiri dapat ditingkatkan. 

8) Peran dosen dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. 

 

Manfaat lain yang diperoleh dalam penggunaan media pembelajaran yang 

bersifat praktis diantaranya adalah : 

1) Media membuat materi pembelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. 

2) Media dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu 

3) Media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia 

4) Media dapat menyajikan obyek pelajaran berupa benda atau peristiwa 

langka dan berbahaya ke dalam kelas. 

5) Informasi pelajaran yang disajikan dengan media yang tepat akan memberikan 

kesan mendalam dan lebih lama tersimpan pada diri mahasiswa. 

 

Media yang dipergunakan dalam pembelajaran memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung antara mahasiswa dengan materi perkuliahan, karena melalui 

media mahasiswa akan memperoleh pengalaman lebih luas dan lebih lengkap. 

Keluasan materi yang didapat oleh mahasiswa ini akan menimbulkan minat 
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belajar yang baru. Konsep yang dijelaskan oleh media dapat disajikan dengan 

rekreatif dan menarik. 

 

Sehubungan dengan pemilihan media, Dick dan Carey (2001: 202) 

mengemukakan: 

One of the insteresting and challenging decisions in the instructional 

designprocess is the selection of the medium or madia that will be used to 

deliver theinstruction. The decision is dependent upon a through 

knowledge of what isbeing taught, how it is to be taught, how itu will be 

tested, and who will be thelearners. (Satu bagian yang penting dari proses 

instruksional adalah pemilihan medium atau media. Keputusan mengenai 

pemilihan media itu tergantung pada pengetahuan mengenai media yang 

akan digunakan, bagaimana menggunakannya, cara evaluasinya serta siapa 

yang menjadi pengajar untuk menggunakannya). 

 

Sadiman (2009:16-18) menjelaskan kegunaan–kegunaan media pendidikan dalam 

proses belajar mengajar, pertimbangan-pertimbangan dalam memilih media 

pembelajaran, kriteria pemilihan serta model/prosedur pemilihan media 

pembelajaran. 

 

Kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, antara lain: a)  

Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik (dalam 

bentukkata-kata tertulis atau lisan belaka). b) Mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu dandaya indera, seperti misalnya : (1) Obyek yang terlalu besar bisa 

digantikan denganrealita, gambar film bingkai, film atau model; (2) Obyek yang 

kecil dibantudengan proyektor mikro, film bingkai atau gambar; (3) Gerak yang 

terlalu lambatatau terlalu cepat, dapat dibantu dengan timelapse atau high-speed 

photography. (4)Kejadian atau peristiwa yang terjadi dimasa lalu bisa ditampilkan 
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lewat rekamanfilm, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. (5) Konsep 

yang terlalu luas (misal gunung berapi, gempa bumi, iklim dan lain-lain) dapat 

divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar dan lain-lain). (6) Obyek 

yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disajikan dengan model, 

diagram dan lain-lain. c) Dengan menggunakan model pendidikan secara tepat 

dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media 

pendidikan berguna untuk: (1) Menimbulkan kegairahan belajar; (2) 

Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyataan-kenyataan; (3) Memungkinkan anak didik belajar 

sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya; (4) Dengan media dapat 

mengatasi keunikan mahasiswa, lingkungan dan pengalaman yang berbeda. 

Sedangkan kurikulum dan materi pendidikan memilikikemapuan-kemampuan: (1) 

Memberikan perangsangan yang sama; (2) Mempersamakan pengalaman; (3) 

Menimbulkan persepsi yang sama. 

 

2.2.5.3 Dasar Pertimbangan Pemilihan Media Audio Visual  

Beberapa dasar pertimbangan pemilihan media antara lain : 

1) Bermaksud untuk mendemonstrasikan media itu. 

2) Merasa sudah akrab dengan media itu. 

3) Ingin memberikan penjelasan yang lebih konkrit. 

4) Merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya, 

misalnya untuk menarik minat atau gairah belajar mahasiswa. 

 

Martinis Yamin dan  Ashari (2008:151) mengemukakan bahwa penggunaan dan 
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pemilihan media harus mempertimbangkan : 

1) Tujuan/indikator yang telah dicapai 

2) Kesesuaian media dengan materi yang akan dibahas 

3) Tersedia sarana dan prasarana penunjang dan karakteristik mahasiswa 

 

2.2.5.4 Model/Prosedural Pemilihan Media Audio Visual  

Dilihat dari bentuknya, terdapat tiga model/prosedur dalam pemilihan media. Ada 

yang digambarkan melalui flow chart dengan sistem pengguguran (eliminasi) 

model matrik yang menangguhkan keputusan pemilihan sampai seluruh  kriteria 

pemilihannya diidentifikasi, dan model check list yang juga menangguhkan 

keputusan pemilihan sampai semua kriteria dipertimbangkan. Model flowchart 

dikembangkan oleh Gagne dan Reiser digambarkan seperti berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Pemilihan media menurut Modus Belajar Mandiri  

(Gagne dan Reiser)Sumber : Sadiman, dkk (2009:88) 
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Gagne dan Reiser menggunakan flowcart untuk penggunaan yang dikembangkan 

untuk tujuan pemilihan media menurut modus belajar mandiri. Prosedur 

pemilihannya sendiri dimulai dengan mengetahui tujuan memberikan pengalaman 

belajar sikap, ketrampilan fisik atau kognitif. Model matrik pemilihan media 

menurut tujuan belajar sebagai salah satu prosedur untuk pemilihan media 

dikembangkan oleh Allen. 

 

Tabel 2.1  Model Matrik Pemilihan Media Menurut Tujuan Pembelajaran 

Tujuan 

Belajar 

Media 

Info 

Faktual 

Penggunaan 

Visual 

Prinsip 

Konsep 

Prosedural Keterampilan Sikap 

Gambar 

diam 

Sedang Tinggi Sedang Sedang Rendah Rendah 

Gambar 

Hidup 

Sedang Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Sedang 

Televisi Sedang Sedang Tinggi Sedang Sedang Sedang 

Objek 3-D Sedang Tinggi Rendah Rendah Rendah Rendah 

Rekaman 

Audio 

Sedang Rendah Rendah Sedang Rendah Sedang 

Pelajaran Sedang Sedang Sedang Tinggi Rendah Sedang 

Terprogam Sedang Sedang Rendah Tinggi Sedang Sedang 

Demonstrasi Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang 

Buku Teks 

Sajikan 

Lisan 

Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang 

Sumber: Suparman (2001:188) 

Pemilihan media pendidikan yang cocok dengan kompetensi dasar pada dasarnya 

adalah perluasan ketrampilan berkomunikasi. Kalau prosesnya menjadi lebih rinci 

dan lebih khusus, ini disebabkan karena kita memerlukan hasil komunikasi yang 

khusus dapat diukur, jadi proses pemilihan media yang disajikan diberi struktur 

untuk meyakinkan bahwa keputusan yang perlu diambil benar-benar termasuk 

didalamnya. Format evaluasi media adalah yang mungkin diolah dan 
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dikembangkan sesuai dengan keperluan setempat. Setelah mengidentifikasi 

macambelajar yang terkandung dalam suatu kompetensi dasar, pengembangan 

instruksional memilih media yang sesuai dengan cara melihat kata tinggi yang 

berada di bawah kolom-kolom yang paling kiri untuk mendapat petunjuk tentang 

media yang tepat untuk digunakan. Bila media tersebut ternyata tidak tersedia, 

tidak mungkin disediakan karena mahal, tidak praktis atau tidak sesuai dengan 

karakteristik mahasiswa. Pilihan kita turun kepada media lain yang berada 

disebelah kiri kata “sedang”. Pemilihan media berdasarkan kesesuaiannya dengan 

tujuan instruksional merupakan kriteria utama. 

 

Menurut Suparman (2001:180) dalam proses pemilihan media pengembang 

instruksional mungkin dapat mengidentifikasi beberapa media yang sesuai untuk 

tujuan instruksional tertentu. Langkah selanjutnya adalah memilih salah satu atau 

dua media diantaranya atas dasar berbagai pertimbangan sebagai berikut : 1) 

Biaya yang lebih murah, baik pada saat pembelian maupun pemeliharaan; 2) 

Kesesuaian dengan metode instruksional; 3) Kesesuaian dengan karakteristik 

mahasiswa siswa; 4) Pertimbangan praktis, meliputi: (a) Kemudahannya 

dipindahkan atau ditempatkan, (b) Kesesuaian dengan fasilitas yang ada dikelas, 

(c) Kemudahan perbaikannya, (d) Ketersediaan media tersebut berikut suku 

cadangnya di pasaran serta ketersediaannya bagi mahasiswa/siswa. Untuk 

menciptakan pembelajaran efektif dengan menggunakan media pembelajaran. 

Molenda (1996:31) mengemukakan model “ASSURE” dalam pemanfaatan media 

pembelajaran. Model ASSURE merupakan model yang mefokuskan perhatian 

pada perencanaan penggunaan media dalam pembelajaran di kelas. Model 
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ASSURE merupakan kepanjangan dari:Anlysis laerner (analisis mahasiswa), state 

objective (menentukan tujuan pembelajaran), select method, media dan materials 

(memilih metode, media dan bahan-bahan pembelajaran), require learner 

participationm(menyiapkan partisipasi mahasiswa), evaluate & review 

(mengadakan evaluasi danreview). 

 

Pada proses analisis mahasiswa yang menggunakan media pembelajaran agar 

pemanfaatan media pembelajaran tersebut efektif. Harus ada kesesuaian antara 

karkteristik mahasiswa dengan metode, media dan materi. Itulah perlunya analisis 

mahasiswa. Sedangkan hal-hal yang perlu dianalisis dalam proses ini meliputi : 1) 

Karakteristik umum yang meliputi : usia, kelas, posisi, budaya dan sosial ekonomi 

seorang mahasiswa; 2) Kompetensi-kompetensi khusus yang terkait, antara lain : 

kecakapan pre-rekuisit/kecakapan awal, sikap dan target kemampuan yang harus 

dicapai dalam suatu proses pembelajaran tertentu; 3) Gaya belajar yang terdiri 

dari: tingkat kecemasan, bakat yang dimiliki mahasiswa, tipe belajar apakah 

termasuk audio, visual atau audio-visual dan lain-lain aspek spektrum psikologik. 

 

Briggs (1977:184) mengemukakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

pembelajaran efektif yang menggunakan media pembelajaran yang terdiri dari : 

1) Mengurutkan pengajaran (sequencing of instruction), terdiri dari : 

a) Pengurutan ketrampilan intelektual (suquencing for intellectual skill) 

b) Pengurutan informasi verbal (suquescing for verbal information)  

c) Pengurutan strategi cognitif (suquescing for attiude objectives) 

d) Pengurutan ketrampilan motorik (suquescing for motor skill objectivess) 
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2) Merencanakan kegiatan-kegiatan pengajaran (planing the instructional 

events). 

 

Briggs dan Wager dalam  Suparman (1997:156-157) mengutarakan bahwa 

sebagian pelajaran hanya menggunakan beberapa diantara sembilan urutan 

kegiatan tersebut, tergantung pada karakteristik siswa dan jenis perilaku yang ada 

dalam tujuan instruksional. Para ahli sepakat bahwa strategi instruksional 

berkenaan dengan pendekatan pengajaran dalam pengelola kegiatan instruksional 

untuk menyampaikan materi atau isi pelajaran secara sistematik, sehingga 

kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh para mahasiswa. secara efektif 

dan efisien. Di dalam strategi instruksional terkandung empat pengertian sebagai 

berikut: 1) Urutan kegiatan instruksional, yaitu urutan kegiatan pengajar dalam 

menyampaikan isi pelajaran kepada para mahasiswa; 2) Metode instruksional, 

yaitu cara mengajar mengorganisasikan materi pelajaran dan mahasiswa agar 

terjadi proses belajar secara efektif dan efisien; 3) Media instruksional, yaitu 

peralatan dan bahan instrksional yang digunakan pengajar dan para mahasiswa 

dalam kegiatan instruksional; 4) Waktu yang digunakan oleh pengajar dan 

mahasiswa dalam menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan instruksional.  

 

2.2.6 Video Sebagai Media Pembelajaran berbasis Audio Visual  

Media audio-visual disebut juga sebagai media video. Salah satu media yang 

digunakan dalam pembelajaran dan diyakini dapat lebih menggairahkan animo 

mahasiswa dalam suatu kegiatan pembelajaran Media video juga merupakan salah 

satu sarana alternatif dalam melakukan proses pembelajaran yang dapat digunakan 
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sebagai sarana alternatif dalam mengoptimalkan proses pembelajaran, 

dikarenakan beberapa aspek, yaitu: a) mudah dikemas dalam proses pembelajaran,  

b)  lebih menarik dalam pembelajaran, c)  dapat di-edit (diperbaiki) setiap saat. 

Dengan memanfaatkan media pembelajaran tersebut diharapkan dapat digunakan 

untuk menyampaikan materi pelajaran yang lebih menarik dan lebih interaktif di 

kalangan mahasiswa (Haryono, 2009:2).  

 

Video, sebagai media audio-visual yang menampilkan gerak, semakin lama 

semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disampaikan bersifat fakta 

(kejadian/ peristiwa penting, berita) maupun fiktif (seperti misalnya ceritera), bisa 

bersifat informatif, edukatif maupun instruksional. Menurut Anderson (1994:103- 

105) bahwa dalam media video terdapat kelebihan media video yaitu dapat 

digunakan untuk klasikal atau individual, dapat digunakaan seketika, digunakan 

secara berulang, dapat menyajiakn materi secara fisik tidak dapat bicara kedalam 

kelas, dapat menyajikan objek yang bersifat bahaya, dapat menyajikan obyek 

secara detail, tidak  memerlukan ruang gelap, dapat di perlambat dan 

dipercepat,serta dapat menyajikan gambar dan suara secara jelas. Menurut Nana 

Sudjana (dalam Djamarah, 2006:134), media audio-visual sebagai media 

pembelajaran mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai alat bantu untuk 

mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif, sebagai pelengkap proses 

belajar supaya menarik, mempercepat proses belajar mengajar dan membantu 

siswa dalam menangkap pengertia yang diberikan guru, dan hasil belajar yang 

dicapai siswa akan tahan lama diingat siswa, sehingga mempunyai nilai 
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tinggi.Anderson (1994:102) mengemukakan tentang beberapa tujuan dari 

pembelajaraan mengunakan media video, antara lain: 

a) Untuk tujuan kognitif  

1) Dapat mengembangkan mitra kognitif yang menyangkut kemampuan 

mengenal 

kembali dan kemampuan memberikan rangsangan gerak dan serasi. 

2) Dapat menunjukan serangkaian gambar diam tanpa suara sebagai media foto 

dan film bingkai meskipun kurang ekominis.  

3) Melalui video dapat pula diajarkan pengetahuaan tentang hukum-hukum dan 

prinsip – prinsip tertentu. 

4) Video dapat digunakan untuk menunjukan contoh dan cara bersikap atau 

berbuat dalam suatu penampilan, khususnya yang menyangkut interaksi 

mahasiswa. 

b) Untuk tujuan afektif :  

1) Video merupakan media yang baik sekali untuk menyampaikan informasi 

dalam matra afektif.  

2) Dapat menggunakan efek dan teknik, video dapat menjadi media yang sangat 

baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi. 

c) Untuk tujuan psikomotorik: 

1) Video merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh ketrampilan 

yang menyangkut gerak. Dengan alat ini dijelaskan, baik dengan cara 

memperlambat maupun mempercepat gerakan yang ditampilkan. 
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2) Melalui video mahasiswa dapat langsung mendapat umpan balik secara visual 

terhadap kemampuan mereka sehingga mampu mencoba keterampilan yang 

menyangkut gerakan tadi.  

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubung dengan penggunaan media video dalam 

proses belajar mengajar adalah perhatian penonton sulit dikuasai, partisipasi 

mereka jarang dipratikkan, sifat komunikasinya bersifat satu arah, kurang mampu 

menampilakan detail dari objek yang disajikan secara sempurna, dan memerlukan 

peralatan yang mahal dan kompleks (Sadiman (dkk), 2008:75). 

     

2.2.6.1 Karakteristik Media Video Pembelajaran 

Menurut Riyana (2007:8-11) untuk menghasilkan video pembelajaran yang 

mampu meningkatkan motivasi dan efektifitas penggunaannya maka 

pengimplementasian video pembelajaran harus memperhatikan karakteristik dan 

kriterianya. Karakteristik video pembelajaran yaitu : 

1) Clarrity of Massage (kejelasan pesan) 

Dengan media video siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih 

bermakna. 

2) Stand Alone (berdiri sendiri) 

Video yang digunakan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus 

digunakan bersama- sama dengan bahan ajar lain. 

3) User Friendly (bersahabat/akrab dengan pemakainya) 

Media video menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan 

menggunakan bahasa yang umum.  

4) Representasi Isi 

Materi harus benar-benar representative, misalnya materi simulasi atau 

demonstrasi.  

5) Menggunakan kualitas resolusi yang tinggi 

Tampil berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital 

dengan resolusi tinggi tetapi support untuk setiap speech sistem komputer. 

6) Dapat digunakan secara klasikal atau individual 
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Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara individual, tidak 

hanya dalam setting sekolah, tetapi juga dirumah. 

 Karakteristik media video pembelajaran lainnya menurut Riyana objek yang 

terlalu kecil (2007:7) adalah sebagai berikut: 

1) Televisi/ video mampu membesarkan kecil bahkan tidak dapat dilihat secara 

kasat mata/ mata telanjang. 

2) Dengan teknik editing objek  yang dihasilkan dengan pengambilan gambar 

oleh kamera dapat diperbanyak (cloning) 

3) Televisi/video juga mampu memanipulasi tampilan gambar, sesekali objek 

perlu diberikan manipulasi tertentu sesuai dengan tuntutan pesan yang ingin 

disampaikan sebagai contoh objek-objek yang terjadi pada masa lampau dapat 

dimanipulasi digabungkan dengan masa sekarang. 

4) Televisi/video mampu objek menjadi skill picture artinya gambar/objek 

tampilan dapat disimpan dalam durasi tertentu dalam keadaan diam. 

5) Daya tarik yang luar biasa televisi/video mampu mempertahankan perhatian 

siswa/audience yang melihat televisi/video dengan baik dibandibgkan dengan 

mendengar saja yang hanya mampu bertahan dalam waktu 25-30 menit saja. 

6) Televisi/video mampu menampilkan objek gambaran dan informasi yang 

paling baru, hangat dan actual (immediacy) atau kekinian. 

 

 Karakteristik media video pembelajaran menurut Arsyad (2003 : 35-52) sebagai 

berikut: 

1) Dapat disimpan dan digunakan berulang kali. 

2) Harus memiliki teknik khusus, untuk pengaturan urutan baik dalam hal 

penyajian maupun penyimpanan 

3) Pengoperasiannya relatif mudah 

4) Dapat menyajikan peristiwa masa lalu atau peristiwa tempat lain. 

 

Keuntungan menggunakan media video menurut Daryanto (2010:90) antara lain: 

ukuran tampilan video sangat fleksibel dan dapat diatur sesuai kebutuhan, video 

merupakan bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan lugas karena dapat 

sampai kehadapan mahasiswa secara langsung, dan video menambah suatu 

dimensi baru terhadap pembelajaran. 
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2.2.6.2 Kriteria Multimedia Interaktif 

Menurut Riyana (2007:11-14) pengembangan dan pembuatan video pembelajaran 

harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: 

1) Tipe Materi 

Media video cocok untuk mataeri pelajaran yang bersifat menggambarkan suatu 

proses tertentu, sebuah alur demonstrasi, sebuah konsep atau mendeskripsikan 

sesuatu. Misalnya bagaimana masuknya islam di sumatra dan di jawa.  

2) Durasi waktu 

Media/ video memiliki durasi yang sangat singkat sekitar 20-40 menit, berbeda 

dengan film yang pada umumnya berdurasi antara 2-3,5 jam. Mengingat 

kemampuan daya ingat dan kemampuan berkonsentrasi manusia yang cukup 

terbatas 15-20 menit, menjadikan media video mampu memberikan keunggulan 

dibandingkan dengan film. 

3) Format Sajian Video 

Film pada umumnya disajikan dengan format dialog dengan unsur dramatiknya 

yang lebih banyak. Film lepas banyak bersifat imaginatif dan kurang ilmiah. Hal 

ini berbeda dengan kebutuhan sajian untuk video pembelajaran yang 

mengutamakan kejelasan dan penguasaan materi. Format video yang cocok untuk 

pembelajaran diantaranya: naratif (narator), wawancara, presenter format 

gabungan. 

4) Ketentuan Teknis 

Menurut Riyana (2007:13) media video tidak terlepas dari aspek teknis yaitu 

kamera, teknik pengambilan gambar, teknik pencahayaan, editting dan suara. 
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Pembelajaran lebih menekankan pada kejelasan pesan, dengan demikian, sajian-

sajian yang komunikatif perlu dukungan teknis. Misalnya: 

a. Gunakan pengambilan dengan teknik zoom atau extrem close up untuk 

menunjukan objek secara detail. 

b. Gunakan teknik out of focus atau in focus dengan pengaturan def of file untuk 

membentuk image focusof interest atau mefokuskan objek yang dikehendaki 

dengan membuat sama (blur)  objek yang lainnya. 

c. Pengatauran proverty yang sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini perlu 

menghilangkan objek-objek yang tidak berkaitan dengan pesan yang 

disampaikan. Jika terlalu banyak objek akan mengganggu dan menggunakan 

objek. 

d. Penggunaan tulisan (text) dibuat dengan ukuran yang proposional. Jika 

memungkinkan dibuat dengan ukuran yang lebih besar, semakin besar maka 

akan semakin jelas. Jika text dibuat anaimasi, atur agar animasi text tersebut 

dengan speed yang tepat dan tidak terlampau diulang-ulang secara berlebihan. 

5) Pengunaan  musik dan Sound Effect 

Beberapa ketentuan music dan sound effect menurut Riyana (2007:14) 

a. Musik untuk pengiring suara sebaiknya dengan intensitas volume yang lemah 

(soft) sehingga tidak mengganggu sajian visual dan narator 

b. Musik yang digunakan sebagai background sebaiknya musik instrumen. 

c. Hindari musik dengan lagu yang populer atau sudah akrab telinga siswa. 

d. Menggunakan sound effect untuk menambah suasana dan melengkapi sajian 

visual dan menambah kesan lebih baik. 

 

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penambahan musik dalam media video 

akan mampu perhatian mahasiswa untuk menyimak perkuliahan yang diberikan. 

 

2.2.6.3 Tahapan Penggunaan Media Audio Visual 

Alat-alat audio visual baru ada faedahnya jika yang menggunakannya telah 

mempunyai keahlian dan keterampilan yang lebih memedai dalam penggunaanya. 

Hal itu menimbulkan kepercayaan dirinya, oleh karena itu membuatnya sanggup 

menyampaikan pelajaran, penyuluhan atau dengan baik. Dia harus tahu bagaimana 
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menyajikan perkuliahan atau menyampaikan informasi dengan alat 

yangdigunakannya. Adapun langkah-langkahnya adalah: 

a) Merumuskan tujuan perkuliahan dengan memanfaatkan media audio-visual 

sebagai media pembelajaran. 

b) Persiapan dosen. Pada fase ini dosen memilih dan menetapkan mediayang 

akan dipakai guna mencapai tujuan. Dalam hal ini prinsippemilihan dan dasar 

pertimbangannya patut diperhatikan. 

c) Persiapan kelas. Pada fase ini mahasiswa atau kelas harus mempunyai 

persiapan sebelum mereka menerima perkuliahan dengan menggunakan media 

ini.  

d) Langkah penyajian pembelajaran dan pemanfaatan media. Penyajian bahan 

perkuliahan dengan memanfaatkan media pengajaran maka keahlian dosen 

dituntut disini. 

e) Langkah kegiatan belajar mahasiswa. Pada fase ini mahasiswa belajar dengan 

memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Pemanfaatan media di sini 

mahasiswa sendiri mempratekannya atau dosen mempratekannya baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas. 

f) Langkah evaluasi pengajaran. Pada langkah ini kegiatan belajardievaluasi, 

sampai sejauh mana tujuan pengajaran yang dicapai, sekaligus dapat dinilai 

sejauh mana pengaruh media sebagai alat bantu dapat menunjang keberhasilan 

proses belajar siswa. 

Kehadiran media sangat membantu mereka dalam memahami konsep tertentu, 

yang tidak atau kurang mampu dijelaskan dengan bahasa. Ketidakmampuan dosen 

menjelaskan sesuatu bahan itulah dapat diwakili oleh peranan media. Di sini nilai 
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praktek media terlihat, yang bermanfaatbagi mahasiswa dan dosen  dalam proses 

belajar mengajar. 

 

2.2.7 Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang dilakukan dengan 

menekankan pada dosen sebagai sumber belajar dan kurang adanya interaksi multi 

arah yang terjadi di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Menurut Percival dan 

Ellington (dalam Taufik, 2011:17) pendidikan yang berorientasi pada dosen 

adalah pendidikan yang konvensional dimana hampir seluruh kegiatan 

pembelajaran dikendalikan oleh dosen. Sedangkan menurut Philip R. Wallace 

(dalam Taufik, 2011:17) tentang pembelajaran konservatif atau konvensional 

bahwa proses pembelajaran yang dilakukan sebagai mana umumnya dosen 

mengajarkan materi kepada mahasiswanya. Dosen mentransfer ilmu pengetahuan 

kepada mahasiswa, sedangkan mahasiswa lebih banyak sebagai penerima. 

 

Salah satu metode pembelajaran yang masih berlaku dan sangat banyak digunakan 

oleh dosen adalah metode pembelajaran konvensional. Pembelajaran 

konvensional mempunyai beberapa pengertian menurut para ahli, diantaranya: 

Djamarah (1996) dalam Ilyas (2010:1), metode pembelajaran konvensional adalah 

metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah, karena 

sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara dosen 

dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam pembelajaran 

sejarah metode konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi Freire (1999) 

dalam Ilyas (2010:1-2) memberikan istilah  
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terhadap pengajaran konvensional sebagai suatu penyelenggaraan pendidikan ber 

“gaya bank” penyelenggaraan pendidikan hanya dipandang sebagai suatu aktivitas 

pemberian informasi yang harus “ditelan” oleh mahasiswa, yang wajib diingat dan 

dihafal.  

 

Metode ceramah yang dianggap sebagai penyebab utama dari rendahnya minat 

belajar mahasiswa terhadap pelajaran memang patut dibenarkan, tetapi juga 

anggapan itu sepenuhnya kurang tepat karena setiap metode atau model 

pembelajaran baik metode pembelajaran klasik termasuk metode ceramah maupun 

metode pembelajaran modern sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing yang saling melengkapi satu sama lain. 

 

Menurut Gilstrap dan Martin (dalam Setyawan, 2011:117) ceramah berasal dari 

bahasa latin yaitu Lecturu, Legu (Legree, Lectus) yang berati membaca kemudian 

diartikan secara umum dengan mengajar sebagai akibat dari dosen menyampaikan 

pelajaran dengan membaca dari buku dan mendiktekan pelajaran dengan 

penggunaan buku.Anggapan-anggapan negatif tentang metode ceramah sudah 

seharusnya patut diluruskan, baik dari segi pemahaman artikulasi oleh dosen 

maupun penerapannya dalam proses belajar mengajar disekolah. Ceramah adalah 

sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari dosen 

kepada peserta didik, dalam pelaksanaan ceramah untuk menjelaskan uraiannya, 

dosen dapat menggunakan alat-alat bantu media pembelajaran seperti gambar dan 

audio visual lainnya. Definisi lain ceramah menurut bahasa berasal dari kata lego 

(bahasa latin) yang diartikan secara umum dengan “mengajar” sebagai akibat 
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dosen menyampaikan pelajaran dengan membaca dari buku dan mendiktekan 

pelajaran dengan menggunakan buku kemudian menjadi lecture method atau 

metode ceramah.  

 

Definisi metode ceramah diatas, bila langsung diserap dan diaplikasikan tanpa 

melalui pemahaman terlebih dahulu oleh para dosen tentu hasil yang didapat dari 

penerapan metode ini akan jauh dari harapan, seperti halnya yang terjadi dalam 

problematika saat ini. Metode ceramah dalam proses belajar mengajar 

sesungguhnya tidak dapat dikatakan suatu metode yang salah. Hal ini dikarenakan 

model pengajaran ini seperti yang dijelaskan diatas terdiri dari beberapa jenis, 

yang nantinya dapat dieksploitasi atau dikreasikan menjadi suatu metode ceramah 

yang menyenangkan, tidak seperti pada metode ceramah klasik yang terkesan 

mendongeng. 

 

Borrowes ( dalam Taufik, 2011:18) mengatakan bahwa: 

Pembelajaran konvensional menekankan pada resitasi konten, tanpa 

memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk merefleksi materi-

materi yang dipresentasikan, menghubungkannya dengan pengetahuan 

sebelumnya, atau mengaplikasikannya kepada situasi kehidupan nyata. 

Lebih lanjut dinyatakan bahwa pembelajaran konvensional memiliki cirri-

ciri yaitu: (1) pembelajaran berpusat pada guru, (2) terjadi passive 

learning, (3) interaksi diantara siswa kurang, (4) tidak ada kelompok-

kelompok kooperatif, dan (5) penilaian bersifat sporadis. 

 

Adapun ciri-ciri pembelajaran konvensional menurut Ruseffendi (2006:350) 

sebagai berikut: 

1. Dosen dianggap gudang ilmu, bertindak otoriter, serta mendominasi kelas. 

2. Dosen memberikan ilmu, membuktikan dalil-dalil, serta memberikan 

contoh-contoh soal. 
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3. Murid bertindak pasif dan cenderung meniru pola-pola yang diberikan 

guru. 

4. Murid-murid yang meniru cara-cara yang diberikan guru dianggap belajar 

berhasil. 

5. Murid kurang diberi kesempatan untuk berinisiatif mencari jawaban 

sendiri, menemukan konsep, serta merumuskan dalil-dalil.  

 
 

Kholik (2011: 2) dalam artikelnya menjelaskan ciri-ciri pembelajaran konvensional 

adalah: 

1. Mahaiswa adalah penerima informasi secara pasif, dimana mahasiswa 

menerima pengetahuan dari dosen dan pengetahuan diasumsinya sebagai 

badan dari informasi dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan standar.  

2. Belajar secara individual  

3. Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis  

4. Perilaku dibangun atas kebiasaan  

5.  Kebenaran bersifat absolut dan pengetahuan bersifat final  

6. Dosen adalah penentu jalannya proses pembelajaran  

7.  Perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik  

8.  Interaksi di antara mahasiswa kurang  

9.  Guru sering bertindak memperhatikan proses kelompok yang terjadi dalam 

kelompok-kelompok belajar.  

 

Selanjutnya Kholik (2011: 2) mengemukakan pembelajaran konvensional mempunyai 

keunggulan dan kekurangan, keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya: 

1. Berbagai informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat lain  

2. Menyampaikan informasi dengan cepat  

3. Membangkitkan minat akan informasi  

4. Membangkitkan minat akan informasi  

5.  Mengajari mahasiswa yang cara belajar terbaiknya dengan mendengarkan  

6.  Mudah digunakan dalam proses belajar mengajar.  

 

Sedangkan kelemahan pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 

1. Tidak semua siswa memiliki cara belajar terbaik dengan mendengarkan  

2. Sering terjadi kesulitan untuk menjaga agar siswa tetap tertarik dengan apa 

yang dipelajari  

3. Para siswa tidak mengetahui apa tujuan mereka belajar pada hari itu  

4. Penekanan sering hanya pada penyelesaian tugas  

5.  Daya serapnya rendah dan cepat hilang karena bersifat menghafal.  
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Jika dilihat dari tiga jalur modus penyampaian pesan pembelajaran, 

penyelenggaraan pembelajaran konvensional lebih sering menggunakan modus 

telling (pemberian informasi), ketimbang modus demonstrating (memperagakan), 

dan doing direct performance (memberikan kesempatan untuk menampilkan 

unjuk kerja secara langsung). Dalam kata lain, dosen lebih sering menggunakan 

strategi atau metode ceramah atau drill dengan mengikuti urutan materi dalam 

kurikulum secara ketat. Dosen berasumsi bahwa keberhasilan program 

pembelajaran dilihat dari ketuntasannya menyampaikan seluruh meteri yang ada 

dalam kurikulum. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pendekatan konvensional 

dapat dimaklumi sebagai pendekatan pembelajaran yang lebih banyak berpusat 

pada dosen, komunikasi lebih banyak satu arah daridosen  ke mahasiswa, metode 

pembelajaran lebih pada penguasaan konsep-konsep bukan kompetensi.  

 

Berdasarkan keterangan diatas mengenai pembelajaran konvensional, maka 

peneliti menggunakan metode ceramah yang dianggap menjadi bagian dari 

pembelajaran konvensional karena metode ceramah menurut Sanjaya (2009:145) 

merupakan cara menyajikan pelajran melalui penuturan secara lisan atau 

penjelasan langsung pada sekelompok orang. 

 

2.2.7.1 Perbandingan Antara Pembelajaran Konvensional Dengan 

Pembelajaran Berbasis Audio Visual 

 

 

Pembelajaran konvensional (tidak menggunakan media pembelajaran) hanya 

pembelajaran hanya cenderung berorientasi pada target penguasaan materi,sebagai 

contoh pendekatan konvensional dalam pembelajaran menghapal. Dari sisi 
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penguasaan materi, menghapal terbukti berhasil dalam meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa, tetapi gagal dalam membekali mahasiswa memecahkan persoalan 

dalam jangka panjang dan juga proses pembelajaran membutuhkan waktu yang 

relatif lama. Tentunya hal ini berimbas pada prestasi belajar mahasiswa. Akan 

tetapi, ini bukan sebagai indikasi bahwa mahasiswa tersebut mempunyai 

kompetensi belajar yang lemah, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh kurangnya 

inovasi dan kreativitas pendidik/dosen dalam mentransformasikan pengetahuan 

kepada mahasiswa. Salah satu aspek kreatif dan inovatif dalam proses 

pembelajaran adalah dengan menggunakan media audio visual. Media berbasis 

audio visual memegang peran sangat penting dalamproses pembelajaran. Media 

audio visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan, sehingga 

pada akhirnya diharapkan mahasiswa dapat mengoptimalkan kemampuan dan 

potensinya. 

 

2.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perwujudan kemampuan akibat perubahan perilaku yang 

dilakukan oleh usaha pendidikan. Kemampuan tersebut menyangkut domain 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil belajar yang dimaksud yaitu hasil yang 

diperoleh mahasiswa sebagai akibat proses belajar yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa. Makin tinggi proses belajar yang dilakukan oleh mahasiswa, 

diharapkan semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai. 

 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki mahasiswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan penting 
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dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat 

memberikan informasi kepada dosen tentang kemajuan mahasiswa dalam upaya 

mencapai tujuan–tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari 

informasi tersebut dosen dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan 

mahasiswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. 

 

Hasil belajar dapat berupa hasil utama pengajaran (instructional effect) dan hasil 

sampingan pengiring (nurturant effect). Hasil utama pengajaran adalah 

kemampuan hasil belajar yang memang direncanakan untuk diwujudkan dalam 

kurikulum dan tujuan pembelajaran. Sedangkan hasil pengiring adalah hasil 

belajar yang dicapai namun tidak direncanakan untuk dicapai. Misalnya setelah 

mengikuti perkuliahan mahasiswa menyukai mata kuliah Sejarah Indonesia Abad 

16-19  yang semula tidak disukai karena mahasiswa senang dengan cara mengajar 

dosen. 

 

Sudjana (2005: 15)  mengatakan bahwa hasil belajar itu berhubungan dengan 

tujuan instruksional dan pengalaman belajar yang dialami mahasiswa, 

sebagaimana yang ditunjukkan dalam bagan di bawah ini : 

Tujuan Intruksional 

       

      

Pengalaman Belajar                                               Hasil Belajar 

Gambar 2.5 Hubungan Tujuan Instruksional, Pengalaman Belajar, 

dan Hasil Belajar 

 

a 

b 

c 
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Bagan ini menggambarkan unsur yang terdapat dalam proses belajar mengajar. 

Hasil belajar dalam hal ini berhubungan dengan tujuan instruksional dan 

pengalaman belajar. Adanya tujuan instruksional merupakan panduan tertulis akan 

perubahan perilaku yang diinginkan pada diri mahasiswa (Sudjana, 2005: 15) 

sementara pengalaman belajar meliputi apa-apa yang dialami mahasiswa baik itu 

kegiatan mengobservasi, membaca, meniru, mencoba sesuatu sendiri, mendengar, 

mengikuti perintah (Spears dalam Sadiman, 2011:25). 

 

2.3.1 Tipe Hasil Belajar 

Menurut Bloom hasil belajar digolongkan menjadi tiga bidang, yaitu bidang 

kognitif, bidang afektif dan bidang psikomotorik. Berikut ini dikemukakan unsur-

unsur yang terdapat dalam ketiga aspek hasil belajar tersebut antara lain: 

 

1. Tipe hasil belajar kognitif 

Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan 

kognisi. Perilaku meliputi kegiatan sejak dari penerimaan stimulus eksternal oleh 

sensori, penyimpanan dan pengolahan dalam otak menjadi informasi hingga 

pemanggilan informasi kembali ketika diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 

Hasil belajar kognitif terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu: 

a) Hasil belajar pengetahuan hafalan (knowledge) 

Tipe hasil belajar ini termasuk tingkat rendah jika dibandingkan dengan tipe hasil 

belajar lain. Namun tipe hasil belajar ini penting sebagai prasyarat untuk 

menguasai dan mempelajari tipe hasil belajar lain yang lebih tinggi. Pengetahuan 

hafalan ini termasuk pula pengetahuan yang sifatnya factual, di samping 
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pengetahuan yang mengenai hal-hal yang perlu diingat kembali, seperti 

peristilahan, pasal, rumus dan lain-lain. Pengetahuan merupakan ingatan tentang 

hal-hal yang khusus maupun umum tentang metode-metode dan proses-proses 

atau tentang pola struktur. 

 

b) Hasil belajar pemahaman (comprehension) 

Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap makna dari suatu konsep. 

Untuk itu diperlukan adanya hubungan atau pertautan antara konsep dengan 

makna yang ada dalam konsep tersebut. Ada tiga macam pemahaman yang 

berlaku umum. Pertama, pemahaman terjemahan, yaitu kesanggupan memahami 

makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya memahami kalimat bahasa Inggris 

ke dalam bahas Indonesia. Kedua, pemahaman penafsiran, misalnya memahami 

grafik, menghubungkan dua konsep yang berbeda. Ketiga, pemahaman 

ekstrapolasi, yaitu kesanggupan melihat di balik yang tertulis, tersirat dan tersurat, 

meramalkan sesuatu atau memperluas wawasan. Tipe pemahaman ini lebih tinggi 

dari tipe hafalan, karena tipe ini memerlukan kemampuan menangkap makna dari 

suatu konsep. 

 

c) Hasil belajar penerapan (application) 

Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan, mengabstraksi suatu konsep, ide, 

rumus, hukum dalam situasi yang baru. Misalnya memecahkan masalah dengan 

menggunakan rumus tertentu, menerapkan suatu dalil atau hukum dalam suatu 

persoalan. Jadi dalam aplikasi harus ada konsep, teori, hukum atau rumus. Dalil 

tersebut digunakan dalam pemecahan suatu masalah tertentu. Hai ini berarti 
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aplikasi bukan keterampilan motorik tetapi lebih kepada keterampilan mental. 

Pada hasil belajar penerapan ini harus ada konsep atau teori yang kemudian 

diaplikasikan dalam memecahkan suatu masalah. 

 

d) Tipe hasil belajar analisis 

Analisis adalah kesanggupan memecah, mengurai suatu integritas (kesatuan yang 

utuh) menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian yang mempunyai arti, atau 

mempunyai tingkatan. Analisis merupakan tipe hasil belajar yang kompleks, yang 

memanfaatkan unsur tipe hasil belajar sebelumnya, yakni pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi. Analisis sangat diperlukan bagi para mahasiswa. Pada hasil 

belajar analisis ini merupakan kelanjutan dati tipe-tipe sebelumnya, yang mana 

tipe analisis ini penalaran, dari adanya sebuah teori atau konsep kemudian 

diaplikasikan serta dianalisis. 

 

e) Tipe hasil belajar sintesis 

Sintesis adalah lawan analisis. Bila pada analisis tekanan pada kesanggupan 

menguraikan suatu integritas menjadi bagian yang bermakna, pada sintesis adalah 

kesanggupan menyatukan unsur atau bagian menjadi suatu integritas. Sintesis 

memerlukan kemampuan hafalan, pemahaman, aplikasi dan analisis. Pada berpikir 

sintesis adalah berpikir divergent sedangkan berpikir analisis adalah berpikir 

convergent. Dengan sintesis dan analisis maka berpikir kreatif untuk menemukan 

sesuatu yang baru (inovatif) akan lebih mudah dikembangkan. Sintesis mencakup 

kemampuan menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga merupakan 

suatu keseluruhan. Sintesis ini menyangkut kegiatan menghubungkan potongan-
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potongan, bagian-bagian,unsur-unsur, dan sebagainya serta menyusunnya 

sedemikian rupa sehingga terbukalah pola atau struktur yangsebelumnya belum 

tampak jelas. 

 

f) Tipe hasil belajar evaluasi 

Evaluasi adalah kesanggupan memberikan keputusan tentang nilai sesuatu 

berdasarkan judgment yang dimilikinya, dan kriteria yang dipakainya. Dalam tipe 

hasil belajar evaluasi, tekanan pada pertimbangan sesuatu nilai, mengenai baik 

tidaknya, tepat tidaknya, dengan menggunakan kriteria tertentu. Evaluasi 

menyangkut penilaian bahan dan metode untuk mencapai tujuan tertentu. 

Penilaian diadakan untuk melihat sejauh mana bahan dan metode memenuhi 

kriteria tertentu. 

 

2. Tipe hasil belajar afektif 

Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Hasil belajar afektif tampak 

padamahasiswa dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatian mahasiswa dalam 

pembelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai dosen  dan teman sekelas, 

dan lain-lain.Ada beberapa tingkatan hasil belajar bidang afektif. Tingkatan 

tersebut dimulai dari tingkatan sederhana hingga tingkatan yang kompleks. 

a) Receiving (penerimaan), yaitu semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan dari luar yang datang pada mahasiswa. Dalam tipe ini termasuk 

kesadaran, keinginan untuk menerima stimulus, kontrol dan seleksi gejala atau 

rangsangan dari luar. 
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b) Responding (jawaban), yaitu reaksi yang diberikan seseorang terhadap 

stimulus yang datang dari luar. Dalam hal ini termasuk ketetapan reaksi, 

perasaan, kemauan dalam menjawab stimulus yang datang pada mahasiswa. 

c) Valuing (penilaian), yaitu berkenaan dengan nilai terhadap suatu gejala atau 

objek tertentu. Termasuk di dalamnya tentang penerimaan nilai. 

d) Organisasi, yaitu pengembangan nilai ke dalam satu sistem organisasi. 

Termasuk menentukan hubungan satu nilai dengan nilai lain dan prioritas nilai 

yang telah dimilikinya. 

e) Karakteristik nilai, yaitu keterpaduan dari semua sistem nilai yang telah 

dimiliki seseorang, yang mempengaruhi kepribadian dan tingkah lakunya. 

 

3. Tipe hasil belajar psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan 

bertindak individu.Yang paling banyak digunakan adalah hasil belajar 

psikomotorik dari Simpson, yang mengklasifikasikan hasil belajar psikomotorik 

menjadi enam: 

a) Persepsi, yakni kemampuan membedakan suatu gejala dengan gejala lain. 

Merupakan hasil belajar psikomotorik yang paling rendah. 

b) Kesiapan, yakni kemampuan menempatkan diri untuk memulai suatu gerakan. 

Misalnya kesiapan menempatkan diri sebelum lari, menari, dan sebagainya. 

c) Gerakan terbimbing, yakni kemampuan gerakan meniru model yang 

dicontohkan. 
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d) Gerakan terbiasa, yakni kemampuan melakukan gerakan tanpa ada model 

contoh. Kemampuan ini dicapai karena latihan berulang-ulang sehingga 

menjadi kebiasaan. 

e) Gerakan kompleks, yakni kemampuan melakukan serangkaian gerakan 

dengan cara, urutan dan irama yang tepat. 

f) Kreativitas, yakni kemampuan menciptakan gerakan baru yang tidak ada 

sebelumnya atau mengombinasikan gerakan-gerakan yang sudah ada menjadi 

kombinasi gerakan baru. 

 

Menurut Henson (1984:60) ”of the three domain, the cognitive was the first for 

which a hierarchy of objectives was developed”. Pendapat tersebut menyatakan 

bahwa dari ketiga ranah, kognitif merupakan hirarki pertama dari objek-objek 

yang dikembangkan, karena berkaitan dengan kemampuan para mahasiswa dalam 

menguasai isi bahan pengajaran. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar 

mengajar membutuhkan pengukuran ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Sehingga dapat melihat nilai yang didapat oleh mahasiswa tersebut. ketiga ranah 

tersebut juga sangat penting untuk diketahui dalam proses belajar mengajar, 

fungsinya adalah untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mampu 

mengaplikasikan apa yang telah didapat dalam proses pembelajaran. 
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2.3.2 Tes Hasil Belajar 

 

Tes hasil belajar adalah tes untuk mengukur kemampuan seseorang dalam suatu 

bidang tertentu yang diperoleh dari mempelajari bidang itu. Tes hasil belajar 

tersebut berfungsi untuk mengukur kemampuan yang dicapai seseorang setelah 

melakukan proses belajar.Peneliti mengadakan tes sebanyak dua kali di dalam 

penelitian ini yaitu pretest, posttest observasi. Pretest adalah evaluasi yang 

diadakan sebelum pemberian materi. Tes ini dimaksudkan untuk melihat 

kemampuan awal dari peserta didik sebelum diberi materi yang akan diajarkan. 

Akan tetapi dalam penelitian ini untuk data pretest peneliti mengambil data 

ulangan materi sebelumnya. Posttest dalam bentuk observasi atau pengamatan 

yaitu evaluasi yang dilakukan setelah pemberian materi pelajaran yang berfungsi 

untuk melihat tingkat kemampuan mahasiswa dalam bentuk psikomotorik. 

 

2.4 Komponen Pembelajaran  

Sebagai indikator dosen harus memiliki keprofesional kesadaran tingkat tinggi 

dengan bidang keahliannya yaitu melaksanakan tugas pendidikan (Educational 

Job) dan tugas pembelajaran (Intructional Job) (Suparlan, 2007:9). Bagi dosen 

professional hendaknya diartikan sebagai kompetensi yang muncul dari motivasi 

intrinsik (diri sendiri), terpanggil sebagai kesadaran akan keahlian yang melekat 

dalam dirinya. Kesadaran akan pekerjaan yang direalisasikan dalam seperangkat 

tugas dan tanggung jawab kependidikan dan pengajaran, pada dasarnya 

merupakan syarat utama dan modal dasar bagi predikat dosen hendaknya mampu 

memahami, menghayati, dan menyadari serta memerankan karakteristik 
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jabatannya, yaitu sebagai figure seorang pendidik dan pengajar bagi peserta 

didiknya. 

 

Demikian  di dalam pendidikan ditentukan oleh suasana mental antara dosen dan 

peserta didik dalam menuju keberhasilan pendidikan, yaitu sejak dibukanya 

pelajaran, dilaksanakan evaluasi sampai dengan pembelajaran ditutup. Dengan 

demikian dosen profesional harus mampu mengenali karakteristik komponen-

komponen  sistem pembelajaran yang menjadi rangkaian kerja yang interaktif 

dalam pelaksanaan tugas. Komponen-komponen yang dimaksud. 

 

2.4.1 Komponen Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah sasaran akhir setiap kegiatan pembelajaran, yaitu 

suatu keluaran (output) yang dicapai dan ditingkatkan sebagai hasil pembelajaran. 

Tujuan yang dikonsentrasikan kepada hal-hal seperti kognitif, afektif dan 

psikomotor yang terintegrasi dengan nilai-nilai karakter didalam pembelajaran. 

  

Hal-hal harus diperhatikan oleh dosen dalam melaksanakan pembelajaran yang 

berbasis multimedia di perguruan tinggi bahwa pembelajaran ini dimaksud agar 

pembelajaran menjadi bermakna dan utuh. Dalam pelaksanaannya perlu 

pertimbangan anatara alokasi waktu setiap tema yang akan diberikan, 

memperhitungkan banyak sedikitnya bahan yang ada di lingkungan mahasiswa, 

serta pilihan tema akrab dan dekat dengan peserta didik namun selalu 

mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai dari tema- tema tersebut 

(Rusman, 2011:282). Tujuan Pembelajaran (Goal)akan menjadi kata kunci “Key 
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Word” bagi pemilihan strategi, karena aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan 

oleh dosen bersama peserta didik senantiasa bermuara pada tujuan pembelajaran. 

 

2.4.2 Komponen Bahan Pembelajaran 

Pembelajaran yang membutuhkan bahan ajar yang memiliki peran penting dalam 

pembelajaran termasuk dalam penggunaan media pembelajaran berbasis audio 

visual. Oleh karena penggunaan media pembelajaran berbasis audio visual pada 

dasarnya merupakan perpaduan dari berbagai media pembelajaran yang lain, 

maka pembelajaran memerlukan bahan ajar yang lebih lengkap dan komprehensif 

dibandingkan dengan penggunaan media pembelajaran yang lain. Dalam satu 

topik pembelajaran, dapat diperlukan sejumlah sumber belajar yang sesuai dengan 

jumlah Standar Kompetensi (SK) yang merupakan jumlah kajian yang tercakup di 

dalamnya (Trianto, 2007:180). 

 

Bahan ajar/modul/sumber belajar merupakan menu utama yang akan disajikan 

dalam pembelajaran yang terintegrasi didalamnya nilai-nilai Pendidikan Budaya 

Karakter Bangsa yang hendak diterapkan baik kepada dosen  sebagai pendidik 

maupun peserta didik sebagai objek dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

Menurut( Rusman, 2011:283) bahan ajar yang terintegrasi untuk sedini mungkin 

membantu peserta didik memahami ilmu pengetahuan inter-disipliner, yang 

berpangkal dari tema-tema yang melekat dalam kehidupan peserta didik dan 

lingkungannya. 
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2.4.3 Komponen Metode Pembelajaran 

Operasionalnya metode dan teknik pembelajaran seringkali digunakan secara 

bergantian. Teknik adalah jalan yang digunakan dosen untuk mengarahkan 

pembelajaran kearah tujuan yang hendak dicapai sedangkan metode diartikan 

sebagai cara-cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah 

disusun dalam kegiatan nyata yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode 

digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah dicapai. Strategi menunjuk 

pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara 

yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian, suatu 

strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode (Trianto, 2007:192). 

 

Menurut Syaiful (2001) dalam Fathurrohman (2007:15), mengemukakan lima 

macam faktor yang mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran, sebagai 

berikut. 

1) Tujuan dengan berbagai jenis fungsinya 

2) Anak didik dengan berbagai tingkat kematangannnya 

3) Situasi berlainan keadaan 

4) Fasilitas bervariasi secara kualitas dan kuantitasnya 

5) Kepribadian dan kompetensi dosen yang berbeda-beda 

 

Dosen yang professional hendaknya, kaya akan kemampuan mengenai metode 

dan teknik pembelajaran agar pembelajaran dapat bermakna dan berhasil, efektif, 
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efisien, demokratis dan manusiawi atau berdasarkan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi yang bernilai Pendidikan Budaya Karakter Bangsa. 

 

2.4.4 Komponen Lingkungan Pembelajaran 

Lingkungan belajar suatu tempat yang sangat dekat dalam kehidupan di perguruan 

tinggi maka didalam belajar merupakan tempat proses kehidupan, karena kegiatan 

belajar memerlukan ruang lingkup agar bisa berlangsung dengan lancar, baik, 

nyaman dan menggairahkan. Bahwa yang dianggap penting mengingat 

pembelajaran merupakan proses interaksi antara lain sebagai berikut. 

1. Berbagai potensi dari siswa (fisik, non fisik, emosional, intelektual) dalam 

pembinaan pengembangan dan penyempurnaan potensi tersebut. 

2. Antara peserta didik dengan guru, peserta didik dengan temannya. Peserta 

didik dengan lingkungannnya dan peserta didik dengan konsep atau fakta. 

3. Berbagai stimulus berencana (condition stimulus) kea rah lahirnya berbagai 

perubahan yang diharapkan (conditioning conserquencies) (Suparlan, 2002: 

17). 

 

Belajar juga merupakan proses aktivitas peserta didik dengan melakukan interaksi 

dalam proses mental, menuju suatu perubahan perilaku sebagai subjek belajar. 

Agar pengelolaan lingkungan belajar berjalan baik, pada masing-masing satuan 

pembelajaran, perlu diadakan suatu kesepakatan dan kerjasama yang baik antara 

dosen dan peserta didik dalam memanfaatkan lingkungan sebagai tempat 

pembelajaran dengan melaksanakan aktivitas yang terorganisasi dalam desain, 

mengembangkan, memanfaatkan, mengelola dan mengevaluasi komponen 

lingkungan belajar agar meningkatkan hasil belajar yang efektif dan efisien dalam 

menggunakan media pembelajaran berbasis audio visual.  
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2.4.5 Komponen Dosen 

Seorang dosen memiliki arti penting di dalam pendidikan seperti perguruan tinggi. 

Arti penting itu bertolak dari tugas dan tanggung jawab dosen yang cukup berat 

untuk mencerdaskan anak didiknya. Oleh kaena itu seorang dosen hendaknya 

melengkapi dirinya dengan berbagai kemampuan yang diharapkan dapat 

membantunya dalam menjelaskan tugasnya untuk interaksi dengan 

mahasiswanya. 

 

Mendorong peningkatan profesionalisme dosen, secara tersirat Undang-undang 

sistem pendidikan nasional No.20 tahun 2003 pasal 35 ayat 1 telah mencantumkan 

standar nasional pendidikan yang meliputi: isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga 

pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan biaya, pembiayaan, penilaian 

pendidikan, yang harus ditingkatkan secara berencana berskala. Standar yang 

dimaksud dalam hal ini adalah suatu kriteria yang telah dikembangkan yang 

ditetapkan oleh program berdasarkan atas sumber, prosedur dan manajemen yang 

efektif. 

 

Kompetensi yang dimiliki oleh setiap dosen akan menunjukan kualitas dosen yang 

sebenarnya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan diri perbuatan secara profesional dalam menjalankan fungsinya 

sebagai dosen. 

 

Berdasarkan uraian di atas,dapat dipahami bahwa standar kompetensi dosen 

adalah ukuran yang ditetapkan atau disyaratkan dalam bentuk penguasaan 
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pengetahuan dan perilaku bagi seorang dosen agar berkelayakan untuk menduduki 

jabatan fungsional sebagai kualifikasi dan jenjang pendidikan. 

 

Berkenaan dengan standar kompetensi dosen, menurut Majid (2009:10) 

bahwasanya Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depertamen Pendidikan 

Nasional telah menyusun secara khusus rumusan standar kompetensi dosen yang 

terdiri dari komponen yaitu: 

1. Kompetensi pengelolaan pembelajaran yang meliputi: (a) menyususn rencana 

pembelajaran, (b) pelaksanaan interaksi belajar mengajar; (c) penilaian 

prestasi belajar peserta didik; (d) pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian. 

2. Komponen kompetensi pengembangan potensi yaitu pengembangan profesi. 

3. Komponen kompetensi penguasaan akademik meliputi (a) pemahaman 

wawasan pendidikan, dan (b) penguasaan bahan kajian. 

 

 

Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosenpasal 10 ayat 

1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

1. Kompetensi Pedagogik, dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang 

guru dan dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didk”. 

2. Kompetensi Profesional menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang 

guru dan dosen, kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan 

materi pelajaran secara luas dan mendalam”. 

3. Kompetensi Pribadi, dalam Undang-Undang guru dan dosen dikemukakan 

kompetensi kepribadian adalah “kemampuan kepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didk”. 

4. Kompetensi Sosial, menurut Undang-Undang guru dan dosen kompetensi 

sosial adalah “kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinterksi secara 

efektif dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, 

masyarakat sekitar. 

 

Menurut Ahmadi dan Supriyono (2004:90) dalam proses belajar mengajar dosen 

mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar 

bagai mahasiswa untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dosen mempunyai 
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tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk 

membantu proses perkembangan anak. 

 

Menurut Davis (1991:75)  pada dasarnya dalam melaksanakan 

pengelolaan pembelajaran, ada dua macam kegiatan yang harus dilakukan 

oleh dosen yaitu mengelola sumber belajar melaksanakan peran sebagai 

sumber belajar sendiri. Apabila seorang dosen dengan sengaja 

menciptakan suasana belajar di dalam kelasnya dengan maksud untuk 

mewujudkan tujuan yang sudah dirumuskan sebelumya maka ia bertindak 

sebagai “dosen manajer”. Apabila dosen atau instruktur yang secara fisik 

mengajar di kelas tersebut, maka ia menjadi salah satu dari sumber belajar 

yang dikelolanya, dengan demikian ia berperan sebagai “dosen-pelaksana” 

(teacher operation). 

 

Berhubungan karena waktu tersedia dan kemampuan dosen, sebagai pengelola 

selalu terbatas, maka mereka harus sedapat mungkin mengkonsentrasikan 

terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan meniadakan peranannya yang unik 

organisasi sebagai pengelola sumber belajar. Pada intinya kegiatan tersebut 

menuntut dosen sebagai manajer, yang memiliki empat fungsi umum menurut 

Davis (1991:76) yang merupakan ciri pekerjaan seorang dosen sebagai pengelola 

yaitu: 

1. Merencanakan tujuan pembelajaran 

2. Mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan 

belajar. 

3. Memimpin, yaitu memotivasi, mendorong, dan menstimulasi mahasiswa. 

4. Mengawasi segala sesuatu, apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya 

atau belum dalam rangka pencapaian tujuan. 
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Keempat fungsi itu merupakan kegiatan yang terpisah namun keempatnya harus 

di pandang sebagai suatu lingkaran siklus kegiatan yang berhubungan satu sama 

lain. Tujuan dari pengelolaan pembelajaran adalah terciptanya kondisi lingkungan 

belajar yang menyenangkan bagi mahasiswa, sehingga dalam proses pembelajaran 

mahasiswa tidak merasa dipaksa apalagi ditekan. Oleh karena itu, sebagai 

pengelola pembelajaran learning manajer, peran dan tanggung jawab dosen ialah 

menciptakan iklim belajar kondusif yang memungkinkan mahasiswa dapat belajar 

nyaman, baik iklim sosial maupun iklim psikologi. Iklim sosial yang baik 

ditunjukan oleh terciptanya hubungan harmonis baik antara dosen  dan 

mahasiswa, dosen-dosen atau antara dosen dan pimpinan perguruan tinggi; sedang 

hubungan psikologis ditunjukan oleh adanya saling  kepercayaan dan saling 

menghormati antara semua unsur di kampus. Melalui iklim yang demikian, 

memungkinkan mahasiswa berkembang secara optimal, terbuka dan demokratis. 

 

Dosen sebagai pendidik sepanjang waktu telah peduli dengan menentukan 

keseimbangan yang tepat dari penilaian umum dan profesional. Menurut 

Borrowman (1956) dalam Adler (2011:20), dosen sebagai pendidik Ilmu Sosial 

yang telah berbagai perhatian. Perhatian khusus diberikan pada berapa banyak dan 

apa jenis yang sesuai dengan Ilmu Pendidikan Sosial. Hasil Berryman (1984) 

survey sosial Schneider penelitian supervisor menyarankan bahwa, setidaknya 

dari sudut pandang supervisor disurvei, dosen  mulai mempunyai pengetahuan 

memadai konten ilmu sosial. Pengawas-pengawas juga mengindikasikan bahwa 

dosen memiliki pengetahuan memadai awal metode pembelajaran. Salah satu 
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tidak bisa bekerja ditekankan dengan mengorbankan materi pembelajaran. 

Perhatian supervisior tentang persiapan ilmu sosial. 

 

Pendapat Suparlan (2002:23) khususnya dalam pembelajaran dosen diharapkan 

memiliki seperangakat keterampilan dasar pembelajaran (Generic Teaching 

Skills). Prinsip-prinsip pembelajaran tematik diharapkan dosen dapat 

berimprovisasi dan cekatan dalam kemampuan kompetensi dengan kecakapan 

yang baik. Hal ini menuntut karakteristik peserta didik. Proses pembelajaran ini 

bertujuan untuk pencapaian hasil yang lebih tinggi. 

 

Maka dalam hal ini dapat diintefikasikan delapan keterampilan dasar dalam 

pembelajaran yang dianggap berperan dalam keberhasilan proses meliputi sebagai 

berikut. 

1. Keterampilan membuka pembelajaran ( Set Induction Skills) adalah usaha atau 

kegiatan yang dihasilkan oleh dosen dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Keterampilan bertanya (Questioning Skills), artinya pertanyaan berupa kalimat 

Tanya yang menuntun respons peserta didik. 

3. Keterampilan memberikan penguatan (Reinforcemen Skills) yaitu dosen harus 

memberikan penguatan dalam bentuk penguatan verbal, maupun nonverbal. 

4. Keterampilan mengadakan variasi (Variation Skills), dosen harus memiliki 

kemampuan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran. 

5. Keterampilan menjelaskan, dosen haraus mampu menjelaskan agar  peserta 

didik memperoleh pemahaman yang utuh jelas tentang materi yang 

disampaikan. 

6. Keterampilan membimbing diskusi kecil, adalah salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh 

peserta didik secara kelompok. 

7. Keterampilan mengelola kelas, Uzer Usman (1992) dalam Rusman (2011: 90), 

pengelolaan kelas adalah keterampilan dosen untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan alam proses pembelajaran. 

8. Keterampilan pembelajaran perorangan, pembelajaran ini terjadi bila jumlah 

peserta didik yang dihadapi dosen jumlahnya terbatas. 
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9. Keterampilan menutup pelajaran (Closere Skills), yaitu kegiaatan yang 

dilakukan dosen untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran (Rusman, 2011:80-

93). 

 

Apabila dosen mempunyai seluruh keterampilan diatas maka dalam pelaksanaan 

pembelajaran tidaklah mendapat kesulitan dalam pembuat tema/topik yang akan 

diimplikasikan dalam pembelajaran Sejarah di Perguruan Tinggi berdasarkan 

Kompetensi Dasar dalam kegiatan tujuan pembelajaran. 

 

2.4.6 Komponen Peserta Didik 

Kegiatan pembelajaran bahwa peserta didik bukanlah dipandang sebagai objek 

belajar namun sebaliknya subjek belajar yang potensial dalam meningkatkan 

efektifitasnya hasil belajar yang diharapkan dalam setiap kegiatan pembelajaran 

dikelas. Menurut Suparlan (2002: 25) semantara itu perhatian terhadap 

karakteristik peserta didik maka perlu diperhatikan, antara lain: (1) karakteristik 

yang berkenaan dengan kemampuan awal (prerequisite skills), seperti kemampuan 

intelektual, kemampuan berfikirnya, hal-hal yang berkaitan dengan aspek 

psikomotor, (2) karakteristik yang berhubungan dengan (latar belakang status 

sosial) dan sosio-kultur peserta didik, serta (3) karakteristik yang berkenaan 

dengan perbedaan kepribadian atau individual, seperti sikap, perasaan, minat. 

 

Beban dosen semakin meningkat akan berimplikasi kepada beban peserta didik. 

Seperangkat persiapan dosen yang memang harus dapat mengikuti perkembangan 

peserta didik secara seksama, maka menurut Depdiknas (2006) dalam Trianto 

(2007:178) dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu/tematis ada beberapa hal 

yang perlu di pahami dosen berkaitan dengan peserta didik: (1) peserta didik harus  
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mampu bekerja individual, berpasangan atau berkelompok (baik kelompok kecil 

maupun klasikal) sesuai dengan tuntutan skenario pembelajaran, (2) peserta didik 

harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif 

melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan  

masalah. Dengan demikian dilihat dari aspek peserta didik, pembelajaran 

memiliki peluang untuk pengembangan kreatifitas akademik. 

 

2.4.7 Komponen Evaluasi 

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan dan Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan membawa implikasi terhadap sistem penilaian, termasuk model dan 

teknik penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar 

dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Penilaian hasil 

belajar  pada Perguruan Tinggi, selain dilakukan oleh pendidik, satuan 

pendidikan, dan pemerintah juga oleh masyarakat (Du/Di). Penilaian oleh 

pendidik dan satuan pendidikan merupakan penilaian internal (internal 

assessment) dalam rangka penjaminan mutu, sedangkan penilaian oleh pemerintah 

dan masyarakat (Du/Di) merupakan penilaian eksternal (external assessment) 

sebagai pengendali mutu (Depdiknas, 2008: 1). 

 

Kurikulum berbasis kompetensi menurut model dan teknik penilaian yang 

dilakukan secara internal dan eksternal sehingga dapat diketahui perkembangan 

dan ketercapaian berbagai kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan 
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petunjuk teknis penilaian yang diperuntukan bagi pelaksanaan penilaian proses 

dan hasil belajar peserta didik  di Perguruan Tinggi. 

 

2.5 Program Studi Sejarah Sebagai Pembelajaran IPS 

2.5.1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Pendidikan IPS untuk tingkat perguruan tinggi erat kaitannya dengan disiplin 

ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi dengan humaniora dan ilmu pengetahuan alam 

yang dikemas secara alamiah dan pedagogis untuk pembelajaran di perguruan 

tinggi. Para ahli ilmu-ilmu sosial telah memerinci sekitar delapan disiplin ilmu 

sosial yang mendukung untuk program social studies yang meliputi: antropologi, 

ekonomi, geografi, sejarah, filsafat, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi (Sapriya, 

2009: 22). Berarti ilmu sejarah termasuk kelompok dari IPS (Social Studies). 

 

Ada lima tradisi/perspektif IPS yaitu: (1) IPS sebagai transmisi kewarganegaraan 

(Social Studies as citizienship transmission), (2) IPS sebagai Ilmu-Ilmu Sosial 

(Social Studies as social sciences), (3) IPS sebagai penelitian mendalam (Social 

Studies as reflective inquiry), (4) IPS sebagai kritik kehidupan sosial (Social 

Studies as social criticism), dan (5) IPS sebagai pengembangan pribadi individu 

(Social Studies aspersonal development of individual) (Sapriya, 2009:13).  Kelima 

tradisi/perspektif tersebut tidak saling menguntungkan secara eksklusif, 

melainkan, saling melengkapi. 
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2.5.2 Struktur Kurikulum dan Deskripsi Mata Kuliah 

Kedudukan Mata Kuliah Pendidikan Sejarah Berada pada kelompok adaptif 

denganperincian sesuai dengan Standar Isi Kurikulum, secara rinci struktur 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

2.2  Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah 

Kode Mata 

Kuliah 

Nama Mata 

Kuliah 

SKS Wajib/Pilihan Prasyarat 

1 2 3 4 5 

UNI612106 

 

UNI612107 

UNI612202 

KIP612104 

 

KIP612105 

KIS612105 

KSJ612104 

 

 

KSJ612105 

Bahasa 

Indonesia 

PPKn 

Sejarah Lokal 

Pengenalan 

Peserta Didik 

PKLH 

Studi Sosial 

Sejarah 

Indonesia 

Abad 16-19 

Museologi 

3 (2-1) 

 

3(2-1) 

3 (2-1) 

2(2-0) 

 

2(2-0) 

4(4-0) 

3(3-0) 

 

 

2(2-0) 

W 

 

W 

W 

 

 

W 

W 

W 

 

 

W 

 

 

JUMLAH SKS                                        22 

Kemendiknas No 045/U/2002 

 

Pokok Bahasan / Deskripsi Mata Kuliah: 

 

Mata kuliah Sejarah Indonesia abad 16 sampai 19, membicarakan 

kondisimasyarakat Indonesia sebelum masuk dan berkembangnya Ajaran Islam. 

Saluran-saluran dan cara Islamisasi di Indonesia, peran Wali Songo dalam proses 

penyebaran Islam di Indonesia, Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia (Banten-

Demak, Aceh, Ternate-Tidore, Banjar dll). Kerajaan-kerajaan Islam mencapai 

puncak keemasannya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, masa 
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penetrasian bangsa Eropa di Indonesia, Kemunduran-kemunduran kerajaan Islam 

di Indonesia dan Perlawanan diberbagai daerah dalam melawan penjajah. 

 

Tabel 2.3  Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Kuliah Sejarah 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1.  Perkembangan Agama Islam di 

Indonesia 

- Keadaan Masyarakat pada masa kedatangan 

islam 

- Ditinjau dari Sudut Sosial 

- Ditinjau dari Keadaan Sosial 

 

2.  Penyebaran Agama Islam di 

Indonesia 

 

- Golongan Pembawa & penyebar Islam 

a. Golongan Pembawa Islam 

b. Golongan Penerima Islam 

- Saluran-saluran & Cara Islamisasi 

a. Saluran Perdagangan 

b. Lewat Perkawinan 

c. Lewat Ajaran Tasawuf 

d. Lewat Jalur Perdagangan 

e. Lewat Jalur Seni Budaya 

 

3.  Penyebaran Agama Islam di 

Indonesia 

- Aliran-aliran Islam & pengaruhnya 

a. Mahzab-Mahzab & Pengaruhnya 

b. Tazawuf dan Tarikat 

- Peranan WALI SONGO 

- Susunan Masyarakat & Sosial Budaya 

 

4.  Masa Pemerintahan Kerajaan-

Kerajaan Islam 

 

- Kerajaan Samudra Pasai 

- Kerajaan Malaka 

- Kerajan Demak 

5.  Masa Pemerintahan Kerajaan-

Kerajaan Islam 

- Kerajaan Banten 

- Kerajaan Ternate & Tidore 

- Kerajaan Banjar  

- Kerajaan Mataram Islam 

 

6.  Penetrasi Barat & Reaksi Rakyat 

Indonesia 

- Bangsa-Bangsa Barat Berdatangan 

Indonesia 

- Malaka sebagai pusat perdagangan dunia 

- Malaka & Aceh menentang Portugis & 

Belanda 

a. Aceh bangkit melawan Portugis 

b. Masa Kejayaan Aceh 

Sumber Panduan Penyelenggaraan Program Sarjana UNI. 13.0.008 
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Berdasarkan  data deskripsi mata kuliah Sejarah Indonesia Abad 16 samapai 19 

peneliti membatasi Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar yang akan 

dijadikan materi sebagai bahan penelitian. Standar Kompetensi (SK) adalah 

kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan 

atau semester. Standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai 

acuan yang harus dicapai. Kompetensi Dasar (KD) merupakan sejumlah 

kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata kuliah tertentu sebagai 

rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. 

 

Tabel  2.4  Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar mata kuliah Sejarah 

Indonesia Abad 16 sampai 19 Mahasiswa Semester dua/genap  

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

4. Penyebaran Agama Islam di 

Indonesia 

 

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan 

golongan pembawa islam dan agama 

islam 

2. Mendeskripsikan dan menjelaskan 

golongan penerima Islam 

3. Menganalisis  saluran-saluran dan cara 

islam 

4. Menganalisis saluran dan cara islamisasi 

lewat jalur perdagangan 

5. Menganalisis saluran  dan cara islamisasi 

lewat jalur perkawinan 

6. Menganalisis saluran dan cara islam lewat 

jalur tasawuf 

7. Menganalisis saluran dan cara islam lewat 

jalur seni budaya 

8. Menganalisis dan menjelaskan aliran-

aliran islam dan pengaruhnya. 

9. Menganalisis dan menjelaskan mahzab-

mahzab dan pengaruhnya 

10. Menganalisis dan menjelaskan tentang 

tazawuf dan tarikat 

11. Mendeskripsikan dan       menjelaskan 

peranan WALI SONGO 

12. Menjelaskan tentang susunan masyarakat 

sosial budaya 
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Tabel  2.4  (Lanjutan) 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

5. Masa Pemerintahan kerajaan-

kerajan Islam 

 

1. Mengamati pengaruh dan 

perkembangan agama dan 

Kebudayaan Hindu-Budha 

terhadap Masyarakat 

2. Mendeskripsikan teori-teori proses 

masuknya islam di Indonesia 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor 

masuknya islam di Indonesia 

4. Menafsirkan bagaimana proses 

masuknya islam di berbagai daerah 

di Indonesia khususnya Sumatra 

dan Jawa 

5. Menjelaskan perbedaan masuknya 

islam di Sumatra dan di Jawa 

 

Sumber Panduan Penyelenggaraan Program Sarjana UNI. 13.0.008 

 

Pembelajaran lebih bermakna, maka organisasi penyajian dimulai dari teori-teori 

masuknya islam di Indonesia sampai Islam berkembang di daerah-daerah 

khususnya di Sumatra dan di Jawa. Proses masuknya islam di indonesia ini perlu 

dianalasis dan dicermati karena banyak para ahliyang mengemukakan islam 

masuk dari berbagai negara, maka dosen pengampu mata kuliah dituntut untuk 

memberikan informasi atau menyimpulkan dengan menggunakan sumber-sumber 

yang tepat sesuai dengan kurikulum. Selain itu dosen juga bisa memanfaatkan 

atau mengoptimalkan metode  dalam mengajar untuk keberhasilan proses 

pembelajaran. Pembelajaran harus lebih banyak bersifat teori. Peserta didik harus 

sering dilatih untuk menguasai konsep-konsep yang benar harus dihadapkan pada 

latihan-latihan pemecahan masalah guna meningkatkan kemampuan dan 

memahami pelajaran melalui keterampilan teknisnya. Selain strategi dan metode 

pembelajaran, media dan bahan ajar juga sangat berperan untuk mencapai 
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kompetensi yang diharapkan. Dosen Sejarah harus mampu menyediakan dan 

mengimplementasikan media yang sesuai agar pembelajaran lebih efektif dan 

efisien 

 

2.6 Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang dilalkukan oleh Sudarman, mahasiswa Magister Manajemen 

Pendidikan, dengan judul: Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Sidorejo Kecamatan 

Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Kesimpulan penelitian tersebut 

menyatakan bahwa kiat-kiat yang dilakuakn oleh warga SD Negeri 1 Sidorejo 

dalam mengantisipasi kendala-kendala atau hasil dalam implementasi  MPMBS di 

SD Negeri 1 Sidorejo, maka dpat disimpulkan temuan-temuan penelitian; (1) 

penguasaan ilmu dasar dan teknologi (IPTEK) yang kuat, (2) ketererampilan 

membangkitkan minat siswa, (3) mengembangkan profesi yang 

berkesinambungkan, (4) dan mengatasi kendala-kendala, gangguan, rintangan 

atau masalah-masalah secara demokratis dan transparan. Adapun hubungan ini 

dengan penelitian yang akan kami bahas implementasi media pembelajaran 

berbasis audio visual pada mata kuliah sejarah Indonesia abad 16-19. 

 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Dian Reliawati S2 Ilmu Pendidikan 

Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan dengan judul: 

Analisis Implementasi Proses Pembelajaran Terhadap Kualitas Lulusan Di SMA 

Negeri 13 Medan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi proses 

pembelajaran berpengaruh terhadap kualitas lulusan di SMA Negeri 13 Medan, 
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hal ini terbukti bahwa angka kualitas lulusan di SMA Negeri 13 Medan. 

Hubungan penelitian ini dengan yang akan dibahas, untuk mengkaji tentang 

implementasi proses pembelajaran.  

 

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Asiwi Tejawati (2008) yang berjudul 

“SPengaruh Penggunaan Media Audio Visual Interaktif Terhadap Pembelajaran 

Geografi Fisik Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa (Studi Eksperimen Pada 

SMA Negeri Jumantono Kabupaten Karanganyar Kelas X Tahun Pelajaran 

2007/2008)” menyimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan media audio 

visual interaktif memperoleh hasil belajar yang lebih baik dibanding dengan 

menggunakan media OHP.Hubungan penelitian ini dengan yang akan dibahas 

adalah, pembelajaran dengan menggunakan audio visual akan efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar. 

 

2.7 Kerangka Pikir 

Berdasarkan penyajian deskrisi teoritik dapat disusun suatu kerangka berfikir 

untuk memperjelas arah dan maksud penelitian. Kerangka berfikir ini disusun 

berdasarkan variabel yang dipakai dalam penelitian yaitu implementasi media 

pembelajaran berbasis audio visual pada mata kuliah sejarah Indonesia abad 16-

19. 

 

2.7.1 Implementasi Pembelajaran Sejarah Indonesia Abad 16-19 dengan 

Menggunakan Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual 

 

Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang paling pokok dalam upaya 
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mencapai kompetensi suatu mata kuliah . Keberhasilan kegiatan perkuliahan  akan 

menghasilkan output yang berkualitas. Hal ini berarti berhasil tidaknya 

pencapaian kompetensi mahasiswa banyak bergantung bagaimana proses 

pembelajaran dirancang dan dijalankan secara profesional. Belajar adalah 

komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan 

interaksi, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup.  

 

Pada penelitian hal yang akan dikaji adalah implementasi pembelajaran sejarah 

berbasis audio visual. Proses pembelajaran di sini menceritakan bagaimana 

pembelajaran sejarah itu dilaksanakan. 

 

Syaifudin (2006:100) mengemukakan bahwa proses implementasi pembelajaran 

setidaknya ada tiga tahapan/langkah yang harus dilaksanakan yaitu: tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kulmnisasi. Dapat disimpulkan bahwa 

implementasi adalah suatu cara pelaksanan kegiatan yang terencana untuk 

memperoleh hasil yang efektif dan efisien dengan tujuan yang ditentukan. 

Pembelajaran merupakan proses pendidikan baik dilingkungan kampus maupun di 

luar kampus, karena pembelajaran adalah proses interaksi antara manusia satu 

dengan yang lainnya yang saling membutuhkan. 

 

Implementasi media pembeljaran berbasis audio visual hal-hal yang dilakukan 

adalah: 1) pemberian motivasi Menurut Mudjiman (2006: 37) motivasi belajar 

adalah kekuatan pendorong dan pengarah perbuatan belajar. Motivasi belajar ini 

dapat dibedakan menjadi motivasi instrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik 
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adalah dorongan dari dalam diri untuk menguasai kompotensi guna mengatasi 

masalah, sedangkan motivasi ekstrinsik sesuatu dari luar diri. Sedangkan Sadiman  

(2011:75) menyatakan bahwa motivasi belajar dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, 

yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah 

pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. 2) 

Langkah-langkah penyajian bahan ajar,topik bahan ajar yang dipilih dan 

disampaikan oleh dosen pendidikan sejarah harus  memuat beberapa aspek 

penting yang harus tercakup dalam materi perkuliahan, yaitu pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Aspek-aspek inilah yang akan dipelajari dan dikuasasi 

peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Untuk 

mensikapi pemilihan dan penyajian bahan ajar, maka dosen harus memperhatikan 

tingkat kesesuaian materi, kedalaman, ruang lingkup, urutan penyajian, dan 

perlakuan (treatment) terhadap materi perkuliahan. Sehubungan dengan itu, dosen 

dalam menyusun bahan ajar secara ideal perlu memperhatikan rambu-rambu 

pemilihan bahan ajar sehingga hasil susunannya (video)  dapat membantu dosen  

untuk memilih bahan ajar dan memanfaatkannya dengan tepat. Rambu-rambu 

dimaksud antara lain berisikan konsep dan prinsip, penentuan cakupan, urutan, 

kriteria dan langkah-langkah pemilihan, pemanfaatan, serta sumber materi 

perkuliahan penggunaan media pembelajaran. 3) Penggunaan media pembelajaran 

media pembelajaran yang dipilih oleh dosen pengampu mata kuliah adalah video  

Pembelajaran. Penggunaan media ini dipandang mampu mengantarkan materi 

pembelajaran agar mampu dipahami dan diingat-ingat mahasiswa serta mampu 

diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Teknik mengola kelas yang 
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interaktif untuk mewujudkan kelas yang interaktif dosen harus mampu mengelola 

kelas karena sering terjadi gangguan-gangguan belajar  yang dapat menghambat 

proses pembelajaran dan mengganggu tujuan pembelajaran secara maksimal. 

 

Proses pembelajaran sejarah bagi mahasiswa yang akan dikaji adalah sebagai 

berikut; 1) Mengidentifikasi tujuan pembelajaran sejarah, tujuan pemmbelajaran 

adalah menentukan apa yang dapat dilakukan oleh anak didik setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Sebagai sarana pendidikan, pembelajaran sejarah termasuk 

pembelajaran normatif, karena tujuan dan sasarannya lebih ditujukan pada segi-

segi normatif yaitu segi nilai dan makna yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu 

sendiri (Alfian, 2007:1). 2) Melakukan analisis pembelajaran merupakan sebelum 

melakukan pembelajaran ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu: a) analisis 

kebutuhan pembelajaran, b) menentukan tujuan pembelajaran, c) memilih dan 

mengimplementasi bahan ajar, d) memilih dan mengimplementasikan bahan ajar, 

e) memilih dan merencanakan sistem evaluasi tindak lanjut. 3) Mengidentifikasi 

karakteristik mahasiswa sangat perlu karena untuk mengetahui kualitas dari 

perorangan untuk dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam mempersiapkan strategi 

pengelolaan pembelajaran. 4) Memilih metode, media dan materi pada langkah ini 

adalah menghubungkan  anatara metode yang akan digunakan dan media apa yang 

cocok untuk dipaki sesuai dengan materi yang akan dibahas. 5) Menggunakan 

media dan materi pada tahap ini hal yang harus dilakukan antara menggunakan 

media dan materi adalah: a) penyelarasan dengan standar (SK,KD), hasil, dan 

tujuan belajar, b) bahasa yang sesuai umur kelas mahasiswa, c) tingkat 

ketertarikan dan keterlibatan mahasiswa dalam media itu sendiri agar lebih aktif, 
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d) kualitas teknis dan aplikasinya dalam menggunakan media pembelajaran, e) 

panduan dan arahan penggunaan media pembelajaran. 6) Membutuhkan 

partisipasi mahasiswa dalam hal ini mahasiswa harus ikut  berpartisipasi dalam 

proses perkuliahan, karena dalam proses pembelajaran ketika dosen 

menyampaikan materi melalui media yang digunakan mahasiswa juga harus ikut 

aktif, karena  pembelajaran dikatakan bermakna apabila ada hubungan timbal 

balik anatara dosen dan mahasiswa. 7) Evaluasi tujuannya adalah sebagai bahan 

penilaian terhadap mahasiswa setelah proses pembelajaran dalam jangka waktu 

tertentu. 

 

Berdasarkan uraian di atas meruapakan rangkaian dari implementasi  

pembelajaran sejarah berbasis audio visual  yang digunakan   pada mata kuliah 

Sejarah Indonesia Abad 16-19 di program studi pendidikan sejarah semster 

dua/genap tahun pelajaran 2014-2015. 

 

2.7.2 Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual 

Pada Mata Kuliah Sejarah Indonesia Abad 16-19 Terhadap Hasil 

Belajar Mahasiswa 

 

 

Hasil  belajar mata kuliah Sejarah Indonesia Abad 16-19  dalam peneltian ini, 

lebih dikhususkan pada penguasaan materi pokok bahasan Perkembangan Agama 

Islam di Indonesia dan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia kelas mahasiswa 

semester dua/genap.  Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya 

faktor intern dan faktor ekstern mahasiswa. Salah satu faktor intern yang 

mempengaruhi hasil belajar mahasiswa dalam penelitian ini adalah motivasi 
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belajar siswa. Sedangkan faktor ekstern yang mempengaruhi hasil  belajar 

mhasiswa adalah media pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran 

keberhasilan belajar bukan saja dikarenakan adanya faktor dari dalam diri 

mahasiswa, melainkan juga faktor dari luar. Dalam pembelajaran sejarah  dapat 

digunakan berbagai media pembelajaran,antara lain media audio visual dan media 

konvensional. Media Audio visual  dan konvensional  yang digunakan dalam 

pembelajaran sejarah akan membantu dalam penguasaan materi dalam 

perkuliahan. Penggunaan media pembelajaran akanmembuat mahasiswa dapat 

menguasai materi dengan baik. Sehingga dalam penelitian ini mengungkapkan 

asumsi sementara bahwa diduga terdapat pengaruh antara pembelajaran 

menggunakan media audio visual dan media konvensional menunjukan bahwa 

hasil belajar menggunakan media audio visual lebih tinggi dibanding dengan 

menggunakan media konvensional. Media pembelajarn berbasis audio visual lebih 

efektif digunakan dibandingkan dengan media konvensional. Berdasarkan uraian 

di atas, maka dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.6 Kerangka Pikir Penelitian 
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2.8 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka hipotesis yang muncul dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Implementasi pembelajaran Sejarah Indonesia Abad 16-19 dengan 

menggunakan media pembelajaran berbasis  audio visual di program studi 

pendidikan sejarah mahasiswa semester dua/genap. 

2. Efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis audio visual pada mata 

kuliah Sejarah Indonesia Abad 16-19 terhadap hasil belajar mahasiswa 

semester dua/genap tahun pelajaran 2014-2015.  

 

 

 

 


