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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini merupakan kajian pustaka dalam penelitian skripsi yang 

terdapat beberapa sub bab yang menjadi pembahasan yang tersusun secara 

sistematis,yaitu : (1) Kajian Teoritis dan (2) Kajian Empiris. 

2. 1. Kajian Teoritis 

2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin yang bentuk jamaknya “medium” yang 

artinya pengantar atau perantara. Proses belajar mengajar pada dasarnya 

merupakan  proses komunikasi antara guru dan murid yang dapat menyalurkan 

informasi dari sumber ke penerima, sehingga media yang digunakan dalam  

proses pembelajaran adalah media pembelajaran. 

“Menurut Gagne (dalam Arief S. Sadiman, 2010:6) menyatakan media 

adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar”. “Menurut Briggs (dalamArief S. Sadiman, 2010:6) 

berpendapat bahwa media adalah segala fisik yang dapat menyajikan peran serta 

merangsang siswa untuk belajar, contohnya buku, film, kaset, film, bingkai”. 

Media adalah segala sesuatu berupa fisik dalam pembelajaran sehingga dapat 

merangsang pikiran, perhatian dan minat belajar sehingga dapat menyalurkan 

pesan dari guru ke murid agar hasil nilai murid lebih maksimal. 

Menurut Miarso (2004) berpendapat “Media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya 
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proses belajar”. Sehingga dalam proses pembelajaran media tidak dapat 

dipisahkan karena keduanya saling membutuhkan agar dalam proses pembelajaran 

berjalan dengan lancar. Manfaat dari media dalam proses pembelajaran 

pembelajaran lebih efektif dan lebih mudah di terima oleh murid. Menurut Kemp 

dan Dayton (1985) ada beberapa manfaat media diantara nya sebagai berikut 

1. Penyampaian materi dapat disamakan 

2. Proses pembelajaran lebih menarik 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa 

4. Dapat dilakukan dimana dan kapan saja 

5. Waktu dan tenaga lebih efisien 

6. Pembelajaran lebih interaktif 

7. Meningkatkan sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran 

8. Merubah peran guru kearah lebih positif 

 

 

2.1.2PengertianMedia Audio Visual 

Media audio visual adalah salah satu media pembelajaran yang sekarang 

di gunakan oleh guru untuk pembelajaran.Media audio visual itu menggabungkan 

antara suara dengan gambar yang menyajikan pengalaman konkrit melalui 

visualisasi siswa dengan menarik dan menyenangkan.Media jenis ini sangat 

relevan dalam perkembangan elektronik informasi dan komunikasi saat ini. 

Semua informasi dan komunikasi dapat diubah menjadi video ataupun film 

pendek dan itu sangat berguna untuk pembelajaran. Zaman sekarang ini semua 
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informasi mudah dicari di internet, tergantung bagaimana guru dapat memilah dan 

memilih suatu informasi tersebut dijadikan materi pada saat pembelajaran 

sehingga siswa mudah memahami materi yang disampaikan. Ditinjau dari segi 

teknis, yang dimaksud dengan pembelajaran audio visual menunjuk pada 

beberapa macam perangkat keras yang di pakai guru untuk menyampaikan ide dan 

pengalaman melalui mata dan telinga yang memberikan tekanan pada pengalaman 

konkrit atau non-verbal dalam proses pembelajaran. 

 

2.1.3 Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi disebut dengan “motif” untuk menunjuk mengapa seseorang itu 

berbuat sesuatu. Motivasi adalah segala sesuatu yang dapat sebagai daya 

penggerak dari subjek untuk melakukan aktivtas tertentu demi mencapai suatu 

tujuan . Menurut Mc Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan.  

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan keseluruhan daya gerak 

dalam diri siswa yang mempengaruhi kegiatan belajar dalam kelangsungan 

pembelajaran dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga demi tercapai 

tujuan. Motivasi belajar merupakan factor psikis yang bersifat non-intelektual 

dalam peranannya yang khas adalah dalam penumbuhan gairah, merasa senang 

dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi yang kuat akan 

mempunyai banyak energi dalam proses pembelajaran sehingga hasilnya menjadi 

optimal. 
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2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Yang mempengaruhi motivasi belajar siswa yaitu kemampuan dan 

lingkungan. Faktor tersebut secara global dapat dibagi menjadi 2 yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang berupa dari dalam tubuh kita 

sendiri. Dan sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran yang berlangsung. 

Faktornya antara lain  

1. Jasmani yang berarti dalam keadaan sehat atau bebas dari penyakit 

2. Psikologis keadaan dalam kesiapan mental menerima 

pembelajaran 

3. Kelelahan terlihat lemah dan cenderung tidak konsentrasi dalam 

proses pembelajaran 

Faktor ekternal adalah suatu faktor yang ada pada keluarga, sekolah 

dan masyarakat. Sehingga faktor ini lebih  cenderung ke lingkungan sekitar, dan 

ini sangat mempengaruhi dalam motivasi dalam pembelajaran. 
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2. 2.  Kajian Empiris 

2.2.1 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu di dalam bidang pendidikan telah dilakukan oleh oleh 

(Muhammad Yunus, 2011) mahasiswa jurusan Tarbiyah, FAI, Universitas 

Muhammadiyah Malang sebagai tugas akhir atau skripsi untuk mendapatkan gelar 

sarjana (S1), yang berjudul Penggunaan Media Audio Visual dalam Pembelajaran 

al-islam pada Siswa kelas VII di SMPN 01 Malang. Dalam penelitian tersebut 

observasi diawali dari adanya kekurangan media dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hal ini melalui pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah berupa 

penunjang alat-alat pembelajaran sudah ada di dalam kelas maka dibuatlah solusi 

pemecahan masalah dengan mengadakan pembelajaran menggunakan media 

audio visual. 

Penelitian terdahulu di dalam bidang pendidikan yang lain telah dilakukan 

(Galih Setiawan, 2015) mahasiswa jurusan Civic Hukum, FKIP, Universitas 

Muhammadiyah Malang sebagai tugas akhir/skripsi untuk mendapatkan gelar 

sarjana (S1), yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa PPKn Materi 

Globalisasi Menggunakan Audio Visual Kelas IV SDN Landungsari II Kota 

Malang. Dalam penelitian tersebut observasi diawali dari adanya beberapa 

kesulitan yang dialami siswa kelas IV SDN landungsari II Malang pada proses 

pembelajaran PPKn yang cenderung berorientasi pada guru serta belum digunakan 

media dalam pembelajaran. 

Dalam penelitian tersebut bahwa peneliti memfokuskan dalam cara 

memberikan media pembelajaran audio visual kepada peserta didik. Karena dalam 
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mata pelajaran PPKn kebanyakan guru cara pengajarannya dengan ceramah 

sehingga siswa menjadi bosan. 

Secara global penelitian-penelitian terdahulu yang relevan apaila dilihat 

dari perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti, terlihat dalam table 2.1 berikut : 

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No Judul Hasil penelitian Perbedaan Persamaan 

1 Penggunaan 

Media Audio 

Visual dalam 

Pembelajaran 

al-islam pada 

Siswa kelas 

VII di SMPN 

01 Malang 

Proses penggunaan media 

audio visual dalam 

pembelajaran Al-Islam 

pada siswa kelas VIII A 

meliputi persiapan, 

pelaksanaan, evaluasi dan 

tindak lanjut. Hasil belajar 

siswa setelah guru 

menggunakan media audio 

visual pada mata pelajaran 

Al-Islam bahwa nilai yang 

diperoleh siswa 

mengalami peningkatan 

dari yang sebelumnya 

tidak menggunakan media 

audio visual. Rata-rata 

nilai kelas yaitu 70 dari 

yang sebelumnya rata-rata 

kelas 60, jadi dalam 

penggunaan media audio 

visual mengalami 

peningkatan 10% 

Dalam 

penelitian ini 

lebih terfokus 

pada 

pembelajaran 

Al -Islam 

Dalam 

penelitian ini 

sama-sama 

meneliti 

tentang  

media audio 

visual 



15 
 

2 Peningkatan 

Hasil Belajar 

Siswa PPKn 

Materi 

Globalisasi 

Menggunakan 

Audio Visual 

Kelas IV SDN 

Landungsari II 

Kota Malang. 

Berdasarkan hasil tes 

evaluasi, hasil belajar 

Pendidikan 

Kewarganegaraan materi 

Globalisasi dengan 

menggunakan media audio 

visual mengalami 

peningkatan. Dalam hal ini 

dapat dilihat pada 

peningkatan presentase 

ketuntasan pada siklus I 

dan II 

Dalam 

penelitian ini 

lebih terfokus 

pada 

pendidikan 

Sekolah Dasar 

Dalam 

penelitian ini 

sama-sama 

meneliti 

terkait 

dengan 

penggunaan 

media audio 

visual  
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2.2.2. Kerangka Berfikir 

Bagaimana model 

penggunaan media 

audio visual bagi 

peningkatan motivasi 

belajar siswa pada mata 

pelajaran PPKn di 

SMPN 5 Malang? 

Apakah kendala yang 

dihadapi dalam 

penggunaan media 

audio visual bagi 

peningkatan motivasi 

belajar siswa pada mata 

pelajaran PPKn di 

SMPN 5 Malang? 

Bagaimana solusi untuk 

mengatasi kendala model 

penggunaan media audio 

visual bagi peningkatan 

motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran 

PPKn di SMPN 5 

Malang? 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi

2. Wawancara

3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data 

1. Reduksi Data

2. Penyajian Data

3. Penarikan Kesimpulan

Sumber Data 

1. Kepala Sekolah

2. Guru PPKn

3. Siswa

Kajian Pustaka 

1. Kajian Teoritis

2. Kajian Empiris

Model Pengguaan Media Audio Visual Bagi Peningkatan Hasil Belajar Sswa pada 

Mata Pelajaran PPKn di SMP Negeri 5 Malang 

1. Mendeskripsikan model penggunaan media audio visual bagi peningkatan

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di SMPN 5 Malang.

2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam penggunaan media audio visual

bagi peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajarn PPKn di SMPN 5

Malang.

3. Mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala akibat model penggunaan

media audio visual bagi peningkatan motivasi belajar siswa pada mata

pelajaran PPKn di SMPN 5 Malang.


