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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Pengertian Belajar 

Di dalam hidupnya manusia tidak akan pernah lepas dari proses 

belajar. Belajar selalu mempunyai hubungan dengan arti perubahan, baik 

perubahan ini meliputi keseluruhan tingkah laku ataupun hanya terjadi 

dalam beberapa aspek dari kepribadian orang yang belajar. Perubahan ini 

terjadi pada setiap manusia  didalam hidupnya sejak dilahirkan.  

Hilgrad dalam Pasaribu & Simanjutak (1983: 59) mengemukakan 

bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan kegiatan, reaksi terhadap 

lingkungan, perubahan tersebut tidak bisa disebut belajar apabila 

disebabkan oleh pertumbuhan atau keadaan sementara seseorang seperti 

kelelahan atau disebabkan obat-obatan. Perubahan kegiatan yang 

dimaksud mencakup pengetahuan, kecakapan, dan tingkah laku. 

Perubahan itu diperoleh melalui latihan (pengalaman) bukan perubahan 

yang terjadi dengan sendirinya karena pertumbuhan kematangan atau 

karena keadaan sementara. 

Menurut M. Prayitno (2009: 203) belajar adalah upaya untuk 

menguasai sesuatu yang baru. Konsep ini mengandung dua hal pokok, 

yaitu (a) usaha untuk menguasai dan (b) sesuatu yang baru.Usaha 

menguasai merupakan aktivitas belajar yang sesungguhnya dan sesuatu 

yang baru merupakan hasil yang diperoleh dari aktivitas belajar itu. 
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Pengertian belajar menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : 

Thorndike menyatakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara 

stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang 

terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang 

dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu interaksi yang 

dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, 

perasaan, atau gerakan/tindakan. Sementara itu Depdiknas  mendefinisikan 

“belajar” sebagai proses membangun makna/pemahaman terhadap 

informasi dan/atau pengalaman. Proses membangun makna tersebut dapat 

dilakukan sendiri oleh siswa atau bersama orang lain.  

Menurut A. M. Sardiman (1994: 24) secara umum belajar boleh 

dikatakan juga sebagai suatu proses interaksi antara diri manusia dengan 

lingkungannya. Dalam hal ini terkandung suatu maksud bahwa proses 

interaksi itu adalah : 

a. Proses internalisasi dari sesuatu ke dalam diri yang belajar. 

b. Dilakukan secara aktif, dengan segenap panca indera ikut berperan. 

Proses internalisasi dan dilakukan secara aktif dengan segenap 

panca indera perlu ada follow up-nya yakni proses “sosialisasi”. Proses 

“sosialisasi” dalam hal ini dimaksudkan mensosialisasikan atau 

menularkan kepada pihak lain. Dalam proses sosialisasi, karena 

berinteraksi dengan pihak lain akan melahirkan suatu pengalaman. Dari 

pengalaman yang satu ke pengalaman yang lain akan menyebabkan proses 

perubahan pada diri seseorang. Orang yang tadinya tidak tahu setelah 
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TIDAK TAHU 

MENGERTI 

PROSES BELAJAR 

1. Motivasi 

2. Perhatian pada pelajaran 

3. Menerima dan mengingat 

4. Reproduksi 

5. Generalisasi 

6. Melaksanakan latihan dan  

umpan baliknya 

belajar menjadi tahu.  Pada intinya, proses belajar senantiasa merupakan 

perubahan tingkah laku dan terjadi karena hasil pengalaman. Oleh karena 

itu dapat dikatakan, terjadi proses belajar apabila seseorang menunjukkan 

tingkah laku yang berbeda. Sebagai contoh, misalnya orang yang belajar 

itu dapat membuktikan pengetahuan tentang fakta-fakta baru atau dapat 

melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukannya. 

Ad.Rooijakkers (1991: 14), mengemukakan bahwa: “Proses belajar 

terdiri dari beberapa tahap yang kesemuanya harus dilalui bila seseorang 

ingin belajar dalam arti yang sesungguhnya”. Dengan kata lain, agar dapat 

terjadi suatu pengertian seluruh proses belajar harus terjadi dalam semua 

tahap yang ada. Tahap-tahap tersebut dinamakan sebagai tahap terjadinya 

proses belajar. Bagan proses belajar menurut Rooijakkers dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses belajar 
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Dari deskripsi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik 

satu kesimpulan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku 

individu yang diperoleh melalui pengalaman, perubahan itu berupa 

mendapatkan kemampuan baru, yang berlaku dalam waktu yang relatif 

lama dan perubahan itu terjadi dikarenakan usaha. 

Menurut Bloom dalam A. M. Sardiman (1994: 25-27), perubahan 

status dalam proses belajar meliputi tiga ranah/matra, yaitu: matra kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Masing-masing matra atau domain ini dirinci 

lagi menjadi beberapa jangkauan kemampuan (level of competence). 

Rincian ini dapat disebutkan sebagai berikut : 

a. Kognitif Domain: 

1) Knowledge (pengetahuan, ingatan) 

2) Comprehension (pemamahaman, menjelaskan, meringkas,contoh) 

3) Analysis (menguraikan, menentukan hubungan) 

4) Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan 

baru) 

5) Evaluation (menilai) 

6) Application (menerapkan) 

b. Affective Domain: 

1) Recieving (sikap menerima) 

2) Responding (memberikan respon) 

3) Valuing (nilai) 

4) Organization (organisasi) 
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5) Characterization (karakterisasi) 

c. Psychomotor Domain 

1) Initiatorilevel 

2) Pre-routine level 

3) Rountinized level 

Untuk melengkapi pengertian mengenai makna belajar, perlu 

kiranya dikemukakan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan belajar. 

Dalam hal ini ada beberapa prinsip yang penting untuk diketahui, antara 

lain sebagai berikut : 

a. Belajar pada hakikatnya menyangkut potensi manusia dan kelakuannya. 

b. Belajar memerlukan proses dan pentahapan serta kematangan diri para 

siswa. 

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

terutama motivasi dari dalam/kesadaran, lain halnya belajar dengan rasa 

takut atau dibarengi dengan rasa tertekan dan menderita. 

d. Dalam banyak hal belajar itu merupakan proses percobaan (dengan 

kemungkinan berbuat keliru) dan pembiasaan. 

e. Kemampuan belajar seorang siswa harus diperhitungkan dalam 

menentukan isi pelajaran. 

f. Belajar dapat melakukan tiga cara : 

1) Diajar secara langsung 

2) Kontrol, kontak, penghayatan, pengalaman langsung 

3) Pengenalan dan peniruan 
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g. Belajar melalui praktik atau mengalami secara langsung akan lebih 

efektif mampu membina sikap, keterampilan, cara berpikir kritis dan 

lain-lain bila dibandingkan dengan cara belajar hapalan saja. 

h. Perkembangan pengalaman anak didik akan banyak mempengaruhi 

kemampuan belajar yang bersangkutan. 

i. Bahan pelajaran yang bermakna/berarti, lebih mudah dan menarik 

untuk dipelajari daripada bahan yang kurang bermakna. 

j. Informasi tentang kelakuan baik, pengetahuan, kesalahan serta 

keberhasilan siswa banyak membantu kelancaran dan gairah belajar. 

k. Belajar sedapat mungkin diubah ke bentuk aneka ragam tugas sehingga 

siswa melakukan dialog dalam dirinya atau mengalaminya sendiri. 

Dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya 

sistem lingkungan (kondisi) belajar yang lebih kondusif. Sistem 

lingkungan belajar ini sendiri terdiri atau dipengaruhi oleh berbagai 

komponen yang masing-masing akan saling mempengaruhi.  Komponen-

komponen itu misalnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, materi 

yang ingin diajarkan, guru dan siswa yang memainkan peranan serta dalam 

hubungan sosial tertentu, jenis kegiatan yang dilakukan serta sarana  

prasarana  belajar-mengajar yang  tersedia. Komponen-komponen sistem 

lingkungan itu saling mempengaruhi secara bervariasi sehingga setiap 

peristiwa belajar memiliki profil yang unik dan kompleks. Masing-masing 

profil sistem  lingkungan  belajar diperuntukkan tujuan-tujuan belajar yang 
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berbeda. Dengan kata lain untuk mencapai tujuan belajar tertentu harus 

diciptakan sistem lingkungan belajar yang tertentu pula. 

2. Prestasi Belajar 

Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam tingkah laku manusia. 

Proses tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada suatu yang mendorong 

pribadi yang bersangkutan. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak 

dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan 

proses, sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses belajar. Prestasi 

belajar digunakan untuk menunjukkan hasil yang optimal dari suatu 

aktivitas belajar sehingga artinya pun tidak dapat dipisahkan dari 

pengertian belajar.  Menurut Anas Sudijono (2005: 434) prestasi belajar 

adalah pencapaian peserta didik yang dilambangkan dengan nilai-nilai 

hasil belajar, pada dasarnya mencerminkan sampai sejauh mana tingkat 

keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam pencapaian 

tujuan pendidikan yang telah ditentukan. 

Prestasi belajar merupakan hasil dan tingkatan intelektual yang 

dicapai oleh seseorang/siswa dalam proses belajar mengajar. Umumnya 

prestasi belajar dalam sekolah berbentuk pemberian nilai (angka) dari guru 

kepada siswa sebagai indikasi sejauh mana siswa telah menguasai materi 

pelajaran yang disampaikannya. Biasanya prestasi belajar ini dinyatakan 

dengan angka, huruf, atau kalimat dan terdapat dalam periode tertentu. 

Untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang 

diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi 
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prestasi  belajar  antara lain : faktor yang terdapat dalam diri siswa (faktor 

intern) dan faktor yang terdiri dari luar siswa (faktor ekstern). Faktor-

faktor yang berasal dari dalam diri anak bersifat biologis sedangkan faktor 

yang berasal dari luar diri anak antara lain adalah faktor keluarga, sekolah, 

masyarakat, dan sebagainya. 

a. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu 

itu sendiri, adapun yang dapat digolongkan ke dalam faktor intern yaitu 

kecerdasan/intelegensi, bakat, minat, dan motivasi. 

1) Kecerdasan/intelegensi 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan 

untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. 

Kemampuan ini sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya intelegensi 

yang normal selalu menunjukkan kecakapan sesuai dengan tingkat 

perkembangan yang sepadan. Adakalanya perkembangan ini ditandai 

oleh kemajuan-kemajuan yang berbeda antara satu anak dengan anak 

yang lainnya, sehingga seseorang anak pada usia tertentu sudah 

memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

teman sebayanya. Oleh karena itu jelas bahwa faktor intelegensi 

merupakan suatu hal yang tidak diabaikan dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

Menurut W. Stern dalam Agus Sujanto (2004: 66) intelegensi 

adalah kesanggupan jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan 
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cepat dan tepat dalam suatu situasi yang baru. Pendapat yang hampir 

sama dikemukakan oleh Pasaribu & Simandjuntak (1983: 78) bahwa 

intelegensi merupakan kecakapan menyelesaikan masalah baru 

dengan cepat serta tepat.  

2) Bakat 

Bakat adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki 

seseorang sebagai kecakapan pembawaan. Menurut A. M. Sardiman 

(1994: 45) bakat adalah salah satu kemampuan manusia untuk 

melakukan sesuatu kegiatan dan sudah ada sejak manusia itu ada. 

Dari pendapat di atas jelaslah bahwa tumbuhnya keahlian 

tertentu pada seseorang sangat ditentukan oleh bakat yang 

dimilikinya sehubungan dengan bakat ini dapat mempunyai tinggi 

rendahnya prestasi belajar bidang-bidang studi tertentu. Dalam 

proses belajar terutama belajar keterampilan, bakat memegang 

peranan penting dalam mencapai suatu hasil akan prestasi yang baik. 

Apalagi seorang guru atau orang tua memaksa anaknya untuk 

melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan bakatnya maka akan 

merusak keinginan anak tersebut. 

3) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenai beberapa kegiatan. Kegiatan yang 

dimiliki seseorang diperhatikan terus menerus yang disertai dengan 

rasa sayang. Menurut A. M. Sardiman (1994:76) minat adalah suatu 
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kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti 

sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan 

atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. 

Pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah dipelajari 

dan disimpan karena minat menambah kegiatan belajar. Untuk 

menambah minat seorang siswa di dalam menerima pelajaran di 

sekolah siswa diharapkan dapat mengembangkan minat untuk 

melakukannya sendiri. Minat belajar yang telah dimiliki siswa 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

belajarnya. Apabila seseorang mempunyai minat yang tinggi 

terhadap sesuatu hal maka akan terus berusaha untuk melakukan 

sehingga apa yang diinginkannya dapat tercapai sesuai dengan 

keinginannya. 

4) Motivasi 

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena hal 

tersebut merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk 

melakukan belajar. Persoalan mengenai motivasi dalam belajar 

adalah bagaimana cara mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan. 

Demikian pula dalam kegiatan belajar mengajar, seorang anak didik 

akan berhasil jika mempunyai motivasi untuk belajar. 

Wlodkowsky dalam Sugihartono, dkk (2007: 78) mengatakan 

bahwa motivasi merupakan suatu kondisi yang menyebabkan atau 

menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan 



 

18 

 

ketahanan pada tingkah laku tersebut. Motifasi menurut Mc. Donald 

dalam A. M. Sardiman (1994: 73) adalah perubahan energi dalam 

diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Menurut Tim 

dosen PPB UNY (1993: 87) motivasi merupakan daya pendorong 

seseorang untuk maju. Sedangkan Friedman & Schustack (2008: 

320) mengemukakan  bahwa motivasi adalah dorongan psikobiologis 

internal yang membantu munculnya pola perilaku tertentu. 

Dalam perkembangannya motivasi dapat dibedakan menjadi 

dua macam yaitu (a) motivasi intrinsik dan (b) motivasi ekstrinsik. 

Motivasi intrinsik dimaksudkan dengan motivasi yang bersumber 

dari dalam diri seseorang yang atas dasarnya kesadaran sendiri untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik 

dimaksudkan dengan motivasi yang datangnya dari luar diri 

seseorang siswa yang menyebabkan siswa tersebut melakukan 

kegiatan belajar. 

Dalam memberikan motivasi seorang guru harus berusaha 

dengan segala kemampuan yang ada untuk mengarahkan perhatian 

siswa kepada sasaran tertentu. Dengan adanya dorongan ini dalam 

diri siswa akan timbul inisiatif dengan alasan mengapa ia menekuni  

pelajaran. Untuk membangkitkan motivasi kepada mereka, supaya 

dapat melakukan kegiatan belajar dengan kehendak sendiri dan 

belajar secara aktif. 
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b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar yang sifatnya di luar diri siswa, yaitu beberapa 

pengalaman-pengalaman, keadaan keluarga, lingkungan sekitarnya dan 

sebagainya. 

1) Keadaan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat 

tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga adalah 

lembaga pendidikan pertama dan utama. Adanya rasa aman dalam 

keluarga sangat penting dalam keberhasilan seseorang dalam 

belajar. Rasa aman itu membuat seseorang akan terdorong untuk 

belajar secara aktif, karena rasa aman merupakan salah satu 

kekuatan pendorong dari luar yang menambah motivasi untuk 

belajar. Oleh karena itu orang tua hendaknya menyadari bahwa 

pendidikan dimulai dari keluarga. Sedangkan sekolah merupakan 

pendidikan lanjutan. 

Peralihan pendidikan informal ke lembaga-lembaga formal 

memerlukan kerjasama yang baik antara orang tua dan guru 

sebagai pendidik dalam usaha meningkatkan hasil belajar anak. 

Jalan kerjasama yang perlu ditingkatkan, dimana orang tua harus 

menaruh perhatian yang serius tentang cara belajar anak di rumah. 

Perhatian orang tua dapat memberikan dorongan dan motivasi 
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sehingga anak dapat belajar dengan tekun. Karena anak 

memerlukan waktu, tempat dan keadaan yang baik untuk belajar. 

2) Keadaan Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama 

yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa, 

karena itu lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong untuk 

belajar yang lebih giat. Keadaan sekolah ini meliputi cara penyajian 

pelajaran, hubungan guru dengan siswa, alat-alat pelajaran dan 

kurikulum serta suasana lingkungan sekolah. Hubungan antara guru 

dan siswa kurang baik akan mempengaruhi hasil-hasil belajarnya. 

Demikian juga lingkungan sekolah turut menciptakan suasana yang 

kondusif dalam belajar. 

3) Lingkungan Masyarakat  

Selain orang tua, lingkungan juga merupakan salah satu 

faktor yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa 

dalam proses pelaksanaan pendidikan. Lingkungan alam sekitar 

juga sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi 

anak, sebab dalam kehidupan sehari-hari anak akan lebih banyak 

bergaul dengan lingkungan dimana anak itu berada. 

Dengan demikian dapat dikatakan lingkungan membentuk 

kepribadian anak, karena dalam pergaulan sehari-hari seorang anak 

akan selalu menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan 

lingkungannya. Oleh karena itu, apabila seorang siswa bertempat 
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tinggal di suatu lingkungan temannya yang rajin belajar maka 

kemungkinan besar hal tersebut akan membawa pengaruh pada 

dirinya, sehingga ia akan turut belajar sebagaimana temannya, 

demikian juga sebaliknya. 

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa prestasi belajar ditunjukkan 

dengan bertambahnya kemampuan seseorang yang mencakup 

pengetahuan, sikap dan keterampilan.  Prestasi belajar siswa diukur 

dengan menggunakan evaluasi dalam pembelajaran. Banyak faktor yang 

mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa, berbagai faktor tersebut 

harus dibuat sedemikian rupa sehingga mendukung suasana yang baik 

untuk belajar. Dalam hubungannya dengan pembelajaran di sekolah yang  

dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan minat dan motivasi belajar 

siswa serta menciptakan suatu kondisi sekolah yang nyaman untuk belajar 

siswa. Oleh karena itu diharapkan guru dapat menciptakan sesuatu untuk 

meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar, baik dengan 

menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa maupun 

dengan menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang tepat. 

3. Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari 

“Medium” yang secara harfiah berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu 

perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa 

ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Sudjarwo (1989: 

170) mengemukakan bahwa media adalah segala bentuk dan saluran yang 



 

22 

 

dipergunakan dalam proses penyampaian informasi. Sementara itu, 

Yusufhadi Miarso (1986: 46) berpendapat bahwa media merupakan 

wahana penyalur pesan atau informasi belajar.  

Sudarwan Danim (1994: 7) mendefinisikan media pendidikan 

sebagai seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru 

atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta 

didik.  NEA (National Education Association) berpendapat media adalah 

segala benda yang dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau 

dibicarakan beserta instrumen yang digunakan (Ahmad Rohani, 1997: 2). 

Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang 

fikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong 

terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. 

Proses kegiatan belajar/mengajar merupakan suatu proses 

komunikasi. Dengan kata lain,kegiatan belajar melalui media terjadi bila 

ada komunikasi penerima pesan dengan sumber lewat media tersebut. 

Berlo dalam Yusufhadi Miarso (1986: 47-48)  melukiskan proses tersebut 

seperti dalam Gambar 2. Dalam gambar ini terlihat bahwa pesan yang 

disalurkan lewat media (M) oleh sumber (S) akan dapat dikomunikasikan 

kepada sasaran penerima pesan (P), apabila terdapat daerah lingkup 

pengalaman (area of experience) yang sama   antara  sisumber atau 

penyalur pesan dan si penerima pesan atau sasaran. Namun proses 

komunikasi itu sendiri baru terjadi setelah ada umpan balik (feedback) 
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yang disimbolkan dengan huruf (U), dalam hal ini penerima (P) berubah 

fungsinya menjadi sumber. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses komunikasi menurut Berlo 

 

Media yang dirancang dengan baik dalam batas tertentu dapat 

merangsang timbulnya semacam “dialog internal” dalam diri siswa yang 

belajar. Dengan perkataan lain terjadi komunikasi antara siswa dengan 

media atau secara tidak langsung antara siswa dengan sumber pesan atau 

guru. Bila demikian halnya maka kita mengatakan bahwa proses kegiatan 

belajar terjadi. Media berhasil membawakan pesan belajar bila kemudian 

terjadi perubahan tingkah laku atau sikap belajar pada diri siswa. 

Azhar Arsyad (2002: 9-10) mengemukakan bahwa gambaran yang 

paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media 

dalam proses belajar adalah Dale’s Cone of Experience  (Kerucut 

pengalaman Dale). Edgar Dale mengadakan klasifikasi media menurut 

tingkat dari yang paling konkrit ke yang paling abstrak.  
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Gambar 3. Kerucut pengalaman Edgar Dale 

 

Hasil belajar seseorang memperoleh mulai dari pengalaman 

langsung (konkrit), kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan 

seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lambang verbal 

(abstrak). Semakin ke atas di puncak kerucut semakin abstrak media 

penyampai pesan tersebut. 

Menurut Nana Sudjana & Ahmad Rivai (2002: 2) ada beberapa 

manfaat dari penggunaan media pengajaran di dalam proses belajar siswa 

antara lain : 

 

 Lam-  
bang  
 Kata  

   Lambang  
 Visual  

    Gambar Diam,  
   Rekaman Radio  

    Gambar Hidup  
  Pameran  

   Televisi  

     Karyawisata  

      Dramatisasi  

 Benda Tiruan/ Pengamatan  

 Pengalaman Langsung  

  Abstrak 

  Kongkrit 
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a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak 

bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar 

untuk setiap jam pelajaran. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

Sudjarwo (1989: 168-169) mengungkapkan mengenai karakteristik 

dari suatu media, ciri-cirinya antara lain adalah : 

a. Mempunyai daya tarik yang besar dan dapat menimbulkan keinginan 

dan minat baru, hal ini terjadi karena peranan warna, gerakan, intonasi 

suara, bentuk rancangan yang dibuat sedemikian rupa sehingga unik 

sifatnya. 

b. Dapat mengatasi keterbatasan fisik kelas, misalnya objek belajar yang 

terlalu besar atau terlalu kecil, gerak yang terlalu cepat, kejadian yang 

jarang ditemui, objek yang terlalu rumit, konsep yang terlalu luas, dan 

sebagainya. 
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c. Penggunaan berbagai media dengan kombinasi yang cocok dan 

memadai akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses belajar 

mengajar dan menimbulkan gairah belajar. 

d. Media dapat menyeragamkan penafsiran siswa yang berbeda-beda. 

e. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit dan 

realistis sehingga perbedaan persepsi antar siswa pada suatu informasi 

dapat diperkecil. 

f. Media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari 

pengalaman yang konkrit sampai dengan pengalaman yang paling 

abstrak. 

Rudy Bretz dalam Sudjarwo (1989: 175) mengidentifikasikan ciri 

utama media menjadi tiga kelompok, yaitu media yang menonjolkan suara, 

bentuk dan gerakan. Secara lengkap Bretz mengklasifikasikan media 

menjadi delapan kelas,yaitu: 

a. Media audio-visual gerak. Media ini adalah media yang paling lengkap 

kerena segala kemampuan yang dapat deperankan oleh audio dan visual 

dapat dimanfaatkan malalui media ini. Contoh media yang termasuk 

dalam kelas ini adalah: media televisi, video tape, film dan media audio 

pada umumnya seperti kaset program dan piringan hitam /Compack 

Dish (CD). 

b. Media audio visual diam. Media ini dilihat dari segi kelengkapannya 

merupakan media kedua setelah media audio visual gerak tadi. 

Perbedaannya hanya pada kemampuan geraknya saja, kemampuan 
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lainnya ada pada media ini. Contohnya media audio visual diam adalah 

film strip bersuara, slide bersuara, komik dengan suara. 

c. Media audio semi-gerak, adalah media audio yang disertai dengan 

gerakan secara linear dan terputus-putus. Contohnya adalah media 

telewriter, morse dan media board. 

d. Media visual-gerak. Media ini menonjolkan kemampuan visual dan 

geraknya tetapi tanpa suara. Contohnya adalah film bisu. 

e. Media visual diam. Media ini dapat menyajikan informasi secara visual 

saja tanpa ada gerakan apa-apa. Contohnya adalah microform, gambar 

dan grafis, film strip dan cetak. 

f. Media seni gerak, adalah media yang mampu menampilkan gerakan 

titik secara linear (garis dan tulisan) tetapi tanpa suara. Contohnya 

teteautograph. 

g. Media audio, adalah media yang hanya menonjolkan audio saja tanpa 

ada gambar atau gerakkan apapun. Contohnya adalah radio, telepon, 

audio tape (kaset program) dan audio disc. 

h. Media cetak, yaitu media yang menampilkan informasi melalui kata-

kata dan simbol-simbol atau diagram saja. Contohnya adalah teletipe 

dan paper tape. 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK), khususnya dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat 

bantu atau media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, 

seperti adanya komputer dan internet. 
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Wade Ellis, Jr dalam Dewi Padmo (2004: 268-269) menyatakan 

bahwa komputer dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan 

informasi atau ide-ide yang terkandung dalam pelajaran kepada siswa. 

Selain itu, komputer dapat juga digunakan sebagai media yang 

memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dalam memahami suatu 

konsep. Hal ini dimungkinkan karena komputer  mempunyai kemampuan 

untuk menyimpan dan memanipulasi data alfanumerik; menampilkan 

beberapa operasi dengan cara yang tepat; dapat mengkombinasikan teks, 

suara, warna, gambar, gerak dan video; serta memuat suatu “kepintaran” 

yang sanggup menyajikan proses interaktif. Dengan kemampuan-

kemampuan itu, dapatlah dikatakan bahwa komputer  merupakan medium 

yang memiliki potensi untuk dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

interaktif. 

Di samping itu, komputer juga memiliki sejumlah potensi yang 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, 

yaitu : 

a. Memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara pengguna dengan 

materi pembelajaran. 

b. Proses belajar dapat berlangsung secara individu sesuai dengan 

kemampuan belajar siswa. 

c. Dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar. 

d. Dapat memberikan umpan balik terhadap respon siswa dengan segera. 

e. Dapat menciptakan proses belajar yang berkesinambungan. 



 

29 

 

Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media 

harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin 

dicapai. Contoh: bila tujuan atau kompetensi peserta didik bersifat 

menghafalkan kata-kata tentunya media audio yang tepat untuk digunakan. 

Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan 

maka media cetak yang lebih tepat digunakan.  Kalau tujuan pembelajaran 

bersifat motorik (gerak dan aktivitas), maka media film dan video bisa 

digunakan. Di samping itu, terdapat kriteria lainnya yang bersifat 

melengkapi (komplementer), seperti: biaya, ketepatgunaan, keadaan 

peserta didik, ketersediaan, dan mutu teknis. 

4. Media Flash 

Macromedia Flash merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

melakukan desain dan membangun perangkat presentasi, publikasi, atau 

aplikasi lainnya yang membutuhkan ketersediaan sarana interaksi dengan 

penggunanya. Proyek yang dibangun dengan flash bisa terdiri atas teks, 

gambar, animasi sederhana, video, atau efek-efek khusus lainnya. 

Macromedia Flash merupakan aplikasi interaktif dengan berbagai 

kelebihan. Beberapa faktor yang mendukung kepopuleran flash sebagai 

sebuah aplikasi untuk keperluan desain dan animasi antara lain adalah 

memiliki format grafis berbasis vektor, kapasitas file hasil yang kecil, 

memiliki kemampuan tinggi dalam mengatur interaktivitas program dan 

memiliki kelengkapan fasilitas dalam melakukan desain. 
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Flash didesain dengan kemampuan untuk membuat animasi dua 

dimensi yang handal dan ringan sehingga flash banyak digunakan untuk 

membangun dan memberikan efek animasi pada website, CD interaktif 

dan yang lainnya. Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan untuk 

membuat animasi logo, movie, game, pembuatan navigasi pada situs web, 

tombol animasi, banner, menu interaktif, interaktif form isian, e-card, 

screen saver dan pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya. 

Dengan aplikasi Macromedia Flash, bisa membuat berbagai jenis 

aplikasi seperti:  

a. Animasi Aplikasi, yang menggunakan animasi tersebut misalnya 

banner, kartu ucapan online, kartun, iklan, dan sebagainya. Macromedia 

Flash menyediakan berbagai elemen animasi yang cukup lengkap.  

b. Games. Beberapa game, terutama yang berbasis dua dimensi banyak 

yang dibangun dengan aplikasi ini. Game menggabungkan kemampuan 

animasi pada flash dengan bahasa skripting yang dimilikinya yang 

dikenal dengan Action Script. 

c. User Interface. Aplikasiuser interface yang biasa dibangun 

menggunakan Macromedia Flash adalah aplikasi-aplikasi berbasis web. 

Interface tersebut biasanya dilengkapi dengan kotak-kotak navigasi 

sederhana sampai pada antarmuka yang lain yang lebih kompleks.  

(http://vdiie-threya-blogs.blogspot.com/2009/05/pengenalan-macromedia-

flash-8.html). 
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Tim divisi penelitian dan pengembangan Madcom (2008: 1-2) 

menyatakan bahwa banyak sekali keunggulan dan kecanggihan flash 

dalam membuat dan mengolah animasi 2D,  seperti : 

a. Dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie atau objek yang 

lain. 

b. Dapat membuat perubahan transparansi warna dalam movie. 

c. Membuat perubahan animasi dari satu bentuk ke bentuk lain. 

d. Dapat membuat gerakan animasi dengan mengikuti alur yang telah 

ditentukan. 

e. Dapat dikonversi dan dipublikasikan (publish) ke dalam beberapa tipe 

diantaranya adalah : .swf, .html, .gif, .jpg, .png, .exe, .mov. 

f. Dapat mengolah dan membuat animasi dari objek Bitmap. 

g. Flash program animasi berbasis vektor mempunyai fleksibilitas dalam 

pembuatan objek-objek vektor. 

h. Terintegrasi dengan Adobe Photoshop dan Illustrator. 

Saat ini sudah mulai banyak orang memanfaatkan media 

pembelajaran menggunakan flash ini, karena disamping menarik juga 

memudahkan bagi penggunanya dalam mempelajari suatu bidang tertentu. 

Pada umumnya bahan ajar multimedia dirancang secara lengkap mulai dari 

petunjuk penggunaan hingga evaluasi dan penilaiannya. 
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5. Pembelajaran Fabrikasi Las Gas Oksi Asetilen 

Pembelajaran Fabrikasi Las Gas Oksi Asetilen merupakan salah 

satu materi dasar untuk siswa kelas X jurusan Teknik Pemesinan di SMK. 

Mata Pelajaran Fabrikasi Las Gas termasuk pembelajaran teori praktek. 

Untuk pembelajaran ini sendiri lebih mengutamakan praktek sehingga 

waktu teori lebih sedikit. Pada pembelajaran mata pelajaran ini siswa 

dibekali dengan keterampilan dasar menggunakan peralatan las gas, 

pengenalan macam-macam peralatan yang digunakan dalam praktek las 

gas, serta standar keselamatan selama proses praktek berlangsung. 

Pada dasarnya, kegiatan pada bengkel fabrikasi, dalam proses 

pengelasan selalu diikuti oleh kegiatan penyambungan benda kerja dengan 

menggunakan las gas, karena tidak sepenuhnya proses pengelasan 

dilakukan dengan menggunakan las listrik. Keuntungan las gas dibanding   

proses pengelasan yang lain adalah praktikan dapat mengontrol dengan  

mudah panas yang masuk ke benda kerja, keenceran cairan logam, besar 

kawah yang terbentuk dan volume endapan lasan karena bahan tambah 

terpisah dengan sumber panas. Las oksi asitilen juga sesuai untuk 

mengelas benda kerja tipis dan pekerjaan reparasi. Volume peralatan yang 

relatif kecil dan portable memungkinkan dibawa kelapangan dan tidak 

tergantung keberadaan sumber energi yang lain. 
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B. Kerangka Pikir 

Keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung dari strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Penggunaan metode dan media 

pembelajaran yang tidak tepat di dalam setiap pembelajaran akan 

menyebabkan pesan yang disampaikan oleh guru tidak mampu ditangkap oleh 

siswa. Dalam pembelajaran Fabrikasi Las Gas, akan terasa membosankan 

bagi siswa apabila pada saat pembelajaran yang dilakukan guru bersifat 

monoton sehingga siswa kurang antusias dalam pembelajaran. Selain itu 

media yang digunakan juga kurang menarik perhatian siswa, sehingga siswa 

tidak memperhatikan dan cenderung mengobrol serta bercanda dengan teman 

di sebelahnya. 

Belakangan ini pengembangan media pembelajaran banyak dilakukan 

untuk menarik minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran. 

Penggunaan media Flash juga akan memperjelas materi yang akan 

disampaikan oleh guru sehingga daya tangkap siswa akan semakin baik. 

Pembelajaran Fabrikasi Las Gas ini meliputi pembelajaran teori di kelas dan 

praktek langsung di bengkel fabrikasi. Sehingga dibutuhkan suatu media yang 

dapat memvisualisasikan materi-materi yang diajarkan untuk semakin 

memperjelas dan mempermudah pemahaman siswa yang belum banyak 

dikembangkan dan digunakan oleh para guru di SMK N 2 Pengasih. 

Macromedia Flash mampu menggabungkan gambar, suara, animasi, 

movie, navigasi dan musik. Kemampuan flash cukup populer dikalangan 

pembuat animasi dan aplikasi web karena tampilannya yang menarik. Oleh 
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karena itu pada beberapa tahun terakhir flash mulai digunakan oleh para 

praktisi pendidikan untuk membuat animasi-animasi yang dapat 

memvisualisasikan materi pembelajaran, sehingga materi yang disampaikan 

mudah ditangkap oleh siswa.  Penggunaan media animasi komputer berbasis 

flash ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi siswa, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dan pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan 

efisien. Media animasi komputer dapat digunakan untuk membuat 

pembelajaran Fabrikasi Las Gas lebih menarik dan tidak membosankan. Jika 

media yang digunakan dalam pembelajaran Fabrikasi Las Gas menarik 

motivasi dan interaktif maka prestasi belajar siswapun akan meningkat. 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pertanyaan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Fabrikasi Las 

Gas sebelum menggunakan media flash? 

2. Adakah pengaruh penggunaan media flash terhadap prestasi belajar  siswa 

kelas X pada mata pelajaran Fabrikasi Las Gas? 

3. Adakah perbedaan prestasi belajar siswa kelas X SMK Negeri 2 Pengasih 

antara yang menggunakan media flash dengan yang tidak menggunakan? 

 


