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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Media Realia 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar (Asyhar 2011: 4). 

Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan di Amerika, membatasi 

media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan atau informasi (Djamarah dan Zain, 2006: 120-122). 

Sedangkan menurut Rohani (1997: 3) media adalah segala sesuatu yang dapat 

diindra yang berfungsi sebagai perantara/sarana/alat untuk proses 

komunikasi. 

 

Media pembelajaran merupakan media yang dapat digunakan secara efektif 

dalam proses pembelajaran yang terencana. Media pembelajaran tidak hanya 

meliputi media komunikasi elektronik yang kompleks, tetapi juga bentuk 

sederhana, seperti slide, foto, diagram buatan guru, objek nyata, dan 

kunjungan ke luar kelas. Media pembelajaran diharapkan dapat memberikan 

manfaat, antara lain: (1) bahan yang disajikan menjadi lebih jelas maknanya 

bagi siswa, dan tidak bersifat verbalistik; (2) metode pembelajaran lebih 

bervariasi; (3) siswa menjadi lebih aktif melakukan beragam aktifitas; (4) 

pembelajaran lebih menarik; (5) mengatasi keterbatasan ruang (Trianto, 2010: 

234). 
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Media pembelajaran dikelompokkan berdasarkan jenjang pengalaman yang 

diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran.  Pengalaman belajar 

siswa dilukiskan dalam sebuah kerucut yang  dinamakan kerucut pengalaman 

(cone of experiences).  Kerucut ini memberikan gambaran bahwa semakin 

konkret siswa mempelajari bahan pengajaran, contohnya melalui pengalaman 

langsung, maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh oleh siswa.  

Sebaliknya, semakin abstrak siswa memperoleh pengalaman, contohnya 

hanya mengandalkan bahasa verbal, maka semakin sedikit pengalaman yang 

akan diperoleh siswa (Dale dalam Sanjaya, 2009: 199). 

     10% 
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Gambar 2. Kerucut pengalaman Dale  

  

Tantangan besar seorang pengajar untuk menunjukan penampilan terbaik 

dalam proses pembelajaran tidak terbatas dengan kondisi sekolah saja. 

Banyak permasalahan yang muncul dari kekurangan fasilitas sekolah, 

pengelolaan kelas,buku-buku dan juga latar belakang pendidikan guru. Dalam 
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aspek pengelolaan kelas seperti media, metode atau teknik menjadi sangat 

penting dalam mengelola kelas menjadi menyenangkan dan menarik. 

Chiarantano (dalam Hamidiyah, 2009: 1) menjelaskan salah satu upaya 

membuat proses belajar mengajar lebih menarik adalah menggunakan objek 

nyata ke dalam kelas. Penggunaan media berupa objek nyata tersebut disebut 

realia.  

 

Media pembelajaran beragam jenisnya, salah satunya adalah media realia. 

Media realia adalah benda yang masih berada dalam keadaan utuh, dapat 

dioperasikan, mungkin hidup (tumbuhan atau binatang), dalam ukuran yang 

sebenarnya dan dapat dikenali sebagaimana wujud aslinya. Jadi media realia 

adalah benda dalam wujud asli yang dapat digunakan sebagai bahan belajar 

(Uno, 2007: 117).  Media realia menurut Nunan (1999: 1) yaitu objek dan 

bahan pembelajaran dari luar kelas yang digunakan untuk belajar mengajar. 

Dari pernyataan Nunan realia adalah objek nyata yang digunakan untuk 

membantu dan praktek sebuah bahasan baru sebagai jalan untuk pemberian 

yang penuh makna dari dunia.  

 

Media yang bersifat langsung dalam bentuk objek nyata atau realia dapat 

memberikan hasil yang optimum dalam proses belajar mengajar (Ibrahim dan 

Syaodih, 1996: 118).  Hal tersebut dijelaskan Hanafiah (2010: 59)  bahwa 

media realia adalah perangsang yang nyata seperti,orang, binatang, benda, 

atau peristiwa yang dapat diamati oleh siswa. Media asli sering disebut juga 

realia atau spesimen merupakan obyek sebenarnya yang digunakan sebagai 

alat bantu pembelajaran, dalam kaitanya dengan materi biologi adalah mahluk 
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hidup atau bagian-bagianya.  Berdasarkan ukuranya media ini dimulai dari 

obyek yang besar sampai dengan obyek mikroskopis yang hanya dapat dilihat 

dengan menggunakan mikroskop (Riandi, 2010: 85). 

 

Media realia menurut Rohani (1997: 18-19).yaitu dapat berupa spesimen 

meliputi makhluk hidup baik yang masih hidup maupun yang sudah mati.  

Adapun spesimen makhluk hidup yang masih hidup dapat berupa: 

1. Ikan dan tumbuh-tumbuhan dalam aquarium. 

2. Terrarium dengan hewan darat dan tumbuhan. 

3. Berbagai binatang dalam kebun binatang. 

4. Berbagai tumbuh-tumbuhan dalam kebun percobaan. 

5. Insektarium berupa kotak kaca yang berisi serangga. 

Sedangkan spesimen makhluk yang sudah mati antara lain berupa : 

1. Herbarium. 

2. Diorama, yaitu pameran hewan dan tumbuhan yang telah dikeringkan 

dengan kedudukaan seperti aslinya di alam dan sekitarnya. 

3. Taksidemi, yaitu kulit hewan yang dibentuk kembali sesuai aslinya setelah 

kulit dikeringkan dan isinya diganti dengan benda lain. 

4. Awetan hewan dalam botol. 

5. Awetan dalam cairan plastik (bioplatik), maksudnya makhluk yang sudah 

mati disimpan dalam cairan plastik semula cair lalu membeku. 

 

Menurut Syaodih dan Ibrahim (1996:119). Ada beberapa keuntungan dan 

kelemahan dalam menggunakan media realia ini yaitu: 

1. Keuntungan  
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a. Dapat memberikan kesempatan semaksimal mungkin pada siswa untuk  

mempelajari sesuatu ataupun melaksanakan tugas-tugas dalam situasi 

nyata. 

b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri situasi 

yang sesungguhnya dan melatih keterampilan mereka menggunakan 

sebanyak mungkin alat indera. 

2.    Kelemahan 

a. Membawa murid-murid ke berbagai tempat di luar sekolah kadang-

kadang mengandung resiko dalam bentuk kecelakaan dan sejenisnya. 

b. Biaya yang diperlukan untuk mengadakan berbagai objek nyata kadang-

kadang tidak sedikit, apalagi ditambah dengan kemungkinan kerusakan 

dalam menggunakanya. 

c. Tidak selalu dapat memberikan gambaran dari objek yang sebenarnya, 

seperti pembesaran, pemotongan dan gambar bagian demi bagian, 

sehingga pengajar harus didukung pula dengan media lain. 

 

 

B. Model Pembelajaran Student Teams Achivement Division (STAD) 

Cooperative Learning atau pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan 

belajar mengajar yang berpusat pada siswa (student oriented), terutama untuk 

mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, 

yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan 

tidak peduli dengan yang lain. Isjoni (dalam Widianingrum, 2010: 15) 

mengungkapkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar 
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dengan sejumlah siswa sebagai kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda. Setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling 

membantu untuk menyelesaikan tugas kelompoknya dan memahami materi 

pelajaran. Belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam 

kelompok belum menguasai bahan pelajaran pada pembelajaran kooperatif. 

 

Kooperatif adalah desain pembelajaran yang bernaung dalam teori 

kontruktivis yang menekankan pada kerjasama dalam kelompok (Trianto, 

2010: 41). Sejalan dengan pernyataan di atas Prawiradilaga (2009: 115) 

menerangkan bahwa pembelajaran kooperatif dinilai mampu 

mengembangkan jiwa kepemimpinan yang baik, karena di saat bekerja di 

dalam tim terjadi penunjukkan penanggung jawab secara bergiliran. Setiap 

anggota harus menyumbangkan sesuatu untuk keberhasilan tim. 

 

Pembelajaran kooperatif memerlukan pendekatan pembelajaran melalui 

penggunaan kelompok kecil siswa yang bekerja sama dalam memaksimalkan 

kondisi belajar guna mencapai tujuan bersama. Menurut Isjoni (2009: 54). 

Menurut Abdurrahman dan Bintoro (dalam Nurhadi, Yasin dan Senduk , 2004: 

61) pembelajaran kooperatif memiliki elemen-elemen yang saling terkait, 

berbagai elemen  dalam pembelajaran kooperatif adalah adanya:  

1. saling ketergantungan positif; 

2. interaksi tatap muka; 

3. akuntabilitas individual; 

4. keterampilan untuk menjalin hubungan antar pribadi atau keterampilan 

sosial yang sengaja diajarkan. 
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Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe, setiap tipe memiliki 

perbedaan terutama pada prosedur pembelajarannya.  Salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif adalah STAD.  Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

merupakan pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-

kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara 

heterogen yang diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, 

penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok 

(Trianto, 2010: 68). Banyak ahli yang telah mencoba mengemukakan 

pengertian pembelajaran kooperatif tipe STAD.  Slavin (dalam Rusman, 

2010: 213) berpendapat bahwa tipe STAD merupakan variasi pembelajaran 

kooperatif yang paling banyak diteliti. Tipe  ini juga sangat mudah diadaptasi, 

telah digunakan dalam matematika, IPA, IPS, bahasa inggris, teknik, dan 

banyak subjek lainnya, dan pada tingkat sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi. 

 

Cooperative learning tipe STAD merupakan model pembelajaran yang paling 

sederhana dan paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru 

menggunakan pendekatan kooperatif  (Slavin, 1995 : 143). Hal tersebut 

dikarenakan langkah-langkah pembelajaran model STAD sangat sederhana 

dan mudah untuk diterapkan.  

 

Menurut Ibrahim (dalam Trianto, 2010: 71) langkah-langkah atau fase-fase 

pembelajaran kooperatif terdiri dari enam langkah yang didasarkan pada 

langkah-langkah kooperatif.  Fase-fase dalam pembelajaran ini disajikan 

dalaam tabel berikut: 
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Tabel 1 Fase-fase pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Fase Kegiatan guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan memotivasi 

siswa 

Menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa belajar 

Fase 2 

Menyajikan/menyampaikan 

informasi 

Menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan mendemonstrasikan 

atau lewat bahan bacaan 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok-kelompok belajar 

Menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien 

Fase 4  

Membimbing kelompok bekerja dan 

belajar 

Membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka 

Fase 5  

Evaluasi 

Mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah diajarkan atau 

masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

Mencari cara-cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar 

individu dan kelompok 

 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD mempunyai beberapa keunggulan(Slavin  

1995: 18-19) diantaranya sebagai berikut: 

1. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi 

norma-norma kelompok. 
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2. Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. 

3. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan 

keberhasilan kelompok. 

4. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka 

dalam berpendapat. 

Selain keunggulan tersebut pembelajaran kooperatif tipe STAD juga memiliki 

kekurangan-kekurangan, menurut Dess (dalam Maesaroh, 2008: 21 ) 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai 

target kurikulum. 

2. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada umumnya 

guru tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif 

3. Membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat 

melakukan pembelajaran kooperatif. 

4. Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. 

 

C. Aktivitas Belajar 

Dalam belajar diperlukan aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar adalah 

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

ada belajar kalau tidak ada aktivitas (Sardiman, 2003 : 95). Pernyataan 

Sadirman diatas diperkuat dengan bukti penyelidikan para ahli. Menurut 

penyelidikan para ahli, belajar dengan mendengar, dapat memperoleh hasil 

sekitar 15%, belajar dengan mendengar dan melihat, dapat memperoleh hasil 

sekitar 55%, sedangkan belajar dengan mendengar, melihat dan berbuat, dapat 

memperoleh hasil sebesar 90% (Rohani, 2004: 8).  
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Dengan demikian belajar yang memberikan hasil lebih baik harus melalui 

berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik 

ialah peserta didik giat-aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain 

ataupun bekerja, tidak hanya duduk, mendengarkan, dan melihat atau hanya 

pasif. Sedangkan kegiatan psikis nampak bila sedang mengamati dengan teliti, 

memecahkan persoalan, mengambil keputusan dan lain sebagainya (Rohani, 

2004: 6). 

 

Seseorang dikatakan aktif belajar jika dalam belajarnya mengerjakan sesuatu 

yang sesuai dengan tujuan belajarnya, memberi tanggapan terhadap suatu 

peristiwa yang terjadi dan mengalami atau turut merasakan sesuatu dalam 

proses belajarnya. Dengan melakukan banyak aktivitas yang sesuai dengan 

pembelajaran, maka siswa mampu mengalami, memahami, mengingat dan 

mengaplikasikan materi yang telah diajarkan. Adanya peningkatan aktivitas 

belajar maka akan meningkatkan hasil belajar (Hamalik, 2004: 12). Sejalan 

dengan pernyataan di atas Piaget (dalam Sadirman, 1986: 100) menerangkan 

bahwa seseorang anak itu berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa berbuat berarti 

anak itu tidak berpikir. Oleh karena itu, agar anak berpikir sendiri maka harus 

diberi kesempatan untuk berbuat sendiri. Berpikir pada taraf verbal baru akan 

timbul setelah anak itu berpikir pada taraf perbuatan. 

 

Dengan demikian , jelas bahwa aktivitas dalam arti luas, baik yang bersifat 

fisik/jasmani maupun mental/rohani. Kaitan antara keduanya akan 
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membuahkan aktivitas belajar yang optimal. Diedrich (dalam Sadirman 1986 : 

101) membagi aktivitas belajar dalam 8 kelompok, yaitu : 

1. Aktivitas visual, yang termasuk di dalamnya misalnya : membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, mengamati pekerjaan 

orang lain. 

2. Aktivitas bercakap, yang termasuk di dalamnya misalnya :menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi. 

3. Aktivitas mendengarkan, yang termasuk di dalamnya misalnya 

mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik dan pidato. 

4. Aktivitas menulis, yang termasuk di dalamnya misalnya menulis: cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin. 

5. Aktivitas menggambar, yang termasuk di dalamnya misalnya : 

menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6. Aktivitas motorik, yang termasuk di dalamnya misalnya : melakukan 

percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

7. Aktivitas mental, yang termasuk di dalamnya misalnya :menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, 

mengambil keputusan. 

8. Aktivitas emosional, yang termasuk di dalamnya misalnya :menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenag dan 

gugup. 
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Aktivitas-aktivitas di atas tidaklah terpisah satu sama lain. Dalam setiap 

aktivitas motoris terkandung aktivitas mental disertai perasaan tertentu 

(Rohani, 2004: 9). Kompleksitas aktivitas dalam belajar dapat memberikan 

nilai tambah tersendiri bagi peserta didik. Menurut Hanafiah dan Suhana 

(2010: 24) nilai tambah yang didapat bagi peserta didik berupa hal-hal berikut : 

1. Peserta didik memiliki kesadaran untuk belajar sebagai wujud adanya 

motivasi internal untuk belajar sejati. 

2. Peserta didik mencari pengalaman dan langsung mengalami sendiri, yang 

dapat memberikan dampak terhadap pembentukan pribadi yang integral. 

3. Peserta didik belajar dengan menurut minat dan kemampuannya. 

4. Menumbuhkembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang 

demokratis di kalangan peserta didik. 

5. Pembelajaran dilaksanakan secara kongkret sehingga dapat 

menumbuhkembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalisme. 

6. Menumbuhkembangkan sikap kooperatif di kalangan peserta didik 

sehingga sekolah menjadi hidup, sejalan, dan serasi dengan kehidupan 

masyarakat di sekitarnya 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

merupakan serangkaian dari proses kegiatan pembelajaran untuk untuk 

menunjang prestasi belajar. Adapun aktivitas siswa yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kegiatan siswa yang terjadi selama proses pembelajaran 
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berlangsung, yang terdiri atas aktivitas bertanya, menjawab pertanyaan dan 

mengemukakan pendapat/ide. 

D. Penguasaan Materi 

 

Prestasi belajar dalam hal ini penguasaan materi oleh siswa merupakan suatu 

proses yang di dalamnya terdapat sejumlah faktor yang saling mempengaruhi.  

Proses dan hasil belajar di sekolah secara garis besar dapat dibagi kepada tiga 

bagian, yaitu : 

1. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri siswa, meliputi keadaan kondisi 

jasmani (fisiologis) dan kondisi rohani (psikologis); intelegensi, perhatian 

dan minat, motivasi dan bakat. 

2. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri siswa yaitu faktor lingkungan 

baik sosial yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah,dan masyarakat. 

dan non sosial diantaranya sarana prasarana. 

3. Faktor pendekatan belajar yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi 

strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran materi-materi pelajaran (Wardiayati, 2011:).   

 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam kategori, yakni mengingat, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi 

dan mencipta, seperti yang dikutip dari Anderson (dalam Prawiradilaga, 

2009: 94) 

“ theve process cognitive dimension contain six categories : Remember, 

Understand, Apply, Analize, Evaluate, and Create”. 

 

Table 2. Ringkasan jenjang belajar 

Berpikir Uraian Rincian 
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Mengingat  Memunculkan pengetahuan dari jangka 

panjang. 

Mengenali  

Mengingat 

Mengerti  

 

 

 

Membentuk arti dari pesan pembelajaran 

(isi): lisan, tulisan, grafis atau gambar. 

Memahami  

Membuat contoh  

Mengelompokkan  

Meringkas  

Meramalkan  

Membandingkan  

Menjelaskan  

Menerapkan  Melaksankan atau menggunakan 

prosedur dalam situasi tertentu. 

Melaksanakan  

Mengembangkan  

Menganalisis  Menjabarkan komponen atau struktur 

dengan membedakan dari bentuk dan 

fungsi, tujuan dan seterusnya. 

Membedakan  

Menyusun 

kembali  

Menandai  

Menilai  Menyususn pertimbangan berdasarkan 

kriteria dan persyaratan khusus. 

Mengecek  

Mengkritik  

Berkreasi  Menyusun, sesuatu hal yang baru; 

memodifikasi suatu model lama, menjadi 

sesuatu yang berbeda dan seterusnya. 

Menghasilkan  

Merencanakan  

Membentuk  

Sumber : Anderson (dalam Prawiradilaga 2009: 95). 


