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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Belajar dan Pembelajaran 

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah kegiatan individu memperoleh pengetahuan, perilaku dan 

keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. (Dimyati dan Mudjiono, 

2006:6), 

Berbeda dengan Sanjaya (2010:112), beliau berpendapat bahwa “Belajar 

adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan 

munculnya perubahan tingkah laku.” 

Menurut Djamarah, Syaiful dan Zain (2006:11), “belajar adalah proses 

perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan.” 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku seseorang setelah berinteraksi dengan 

lingkungannya, dalam hal ini adalah lingkungan kelas pada saat proses 

pembelajaran, yang akan menambah pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. 

b. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. (Syaiful, 

2003:61). 

Menurut Hamalik (2007:77) pembelajaran adalah suatu system artinya suatu 

keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponenyang berinteraksi antara satu 

dengan lainnya dan dengan keseluruhan itu sendiri untuk mencapai tujuan



10 
 

pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun komponen-komponen 

tersebut meliputi tujuan pendidikan dan pengajaran, peserta didik dan siswa, tenaga 

kependidikan khususnya guru, perencanaan pengajaran, strategi pengajaran, media 

pembelajaran, dan evaluasi pengajaran. 

Dalam proses pembelajaran guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar 

yang kondusif agar siswa dapat belajar secara aktif. Menurut Djamarah, Syaiful dan 

Zain (2006:41), dalam kegiatan pembelajaran terdapat beberapa komponen 

pembelajaran yang meliputi: 

1) Tujuan 

Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu 

kegiatan. Tujuan memiliki jenjang dari yang luas dan umum sampai kepada 

yang sempit/khusus. Adanya tujuan yang tepat mempermudah pemilihan 

materi pelajaran dan pembuatan alat evaluasi. Adanya tujuan yang tepat dan 

yang diketahui siswa, memberi arah yang jelas dalam belajarnya. 

(Suryosubroto, 2009:102) 

2) Bahan Pelajaran 

Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses 

belajar mengajar. Bahan pelajaran menurut Arikunto (dalam Djamarah, 

Syaiful dan Zain, 2006:43) merupakan unsur inti yang ada didalam kegiatan 

belajar mengajar, karena memang bahan pelajaran itulah yang diupayakan 

untuk dikuasai oleh anak didik. Bahan yang disebut sebagai sumber belajar 

(pengajaran) ini adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan 

pengajaran. Tanpa bahan pelajaran proses pembelajaran tidak akan berjalan. 

3) Kegiatan Pembelajaran 
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Menurut Kusnandar (2007:252), kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau 

pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kegiatan 

pembelajaran akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan 

dapat dicapai. Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa terlibat dalam 

sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai medianya. Dalam interaksi 

tersebut siswa lebih aktif bukan guru, guru hanya sebagai motivator dan 

fasilitator. 

4) Metode 

Metode merupakan komponen pembelajaran yang banyak menentukan 

keberhasilan pengajaran. Guru harus dapat memilih, mengkombinasikan 

serta mempraktekkan berbagai cara penyampaian bahan yang disesuaikan 

dengan situasi. 

5) Media Pembelajaran 

Media Pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka 

mencapai tujuan pengajaran. Alat mempunyai fungsi yaitu sebagai 

perlengkapan, sebagai pembantu mempermudah usaha pencapaian tujuan, 

dan alat sebagai tujuan. 

6) Sumber Pelajaran 

Sumber pelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai 

tempat dimana pengajaran terdapat atau sumber belajar seseorang. 

Sedangkan sumber belajar menurut Mulyasa (2009:159), adalah segala 

sesuatu yang dapat memberikan kemudahan belajar, sehingga diperoleh 

sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang 

diperlukan. 
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7) Evaluasi 

Evaluasi menurut Davies (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006:190), adalah 

proses sederhana dalam memberikan/menetapkan nilai kepada sejumlah 

tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk-kerja, proses, orang, objek, dan masih 

banyak yang lain. Hasil dari evaluasi dapat dijadikan sebagai umpan balik 

dalam meningkatkan kualitas mengajar maupun kuantitas belajar siswa. 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media secara bahasa berarti tengah, pengantar atau perantara. Kata tengah 

mempunyai arti berada di antara dua sisi, maka disebut juga perantara atau yang 

menjembatani antara dua sisi tersebut. Rudi dan Cepi (2008: 6) mengatakan bahwa 

bahwa media pembelajaran adalah “teknologi pembawa pesan yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran”. Selain itu dia juga mengemukakan 

bahwa media  pembelajaran adalah “sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi 

pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya”. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, media pembelajaran bisa dipahami sebagai 

sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari sumber yang terencana 

kepada penerima pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga terjadi 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut (Sadiman 2010 :17-18 ) mengemukakan dalam proses belajar 

mengajar, pemakaian media dapat membangkitkan keinginan, minat dan bahkan 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.  
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Secara umum media pembelajaran mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) Penyajian pesan bersifat nyata, tidak hanya dalam bentuk kata-kata tertulis 

atau lisan belaka. 

2) Menampilkan objek yang terlalu kecil ataupun terlalu besar.  

3) Dapat membuat anak menjadi aktif dalam pembelajaran.  

4) Pembelajaran akan lebih bermakna 

5) Siswa akan lebih banyak berkegiatan,tidak hanya mendengarkan guru. 

Dengan demikian media pembelajaran mempunyai peranan yang sangat besar 

dalam penyampaian pesan dalam proses pembelajaran yang diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

c. Karakteristik Media 

Dalam pemakaian media pengguna media harus memahami karakteristik tiap-

tiap media. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam memilih media, yaitu:  

1) Memahami maksud dan tujuan dalam pembuatan media. 

2) Ciri-ciri dan sifat media yang akan di pilih. 

d. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Gerlach dan Ely telah mengungkapkan betapa media pembelajaran sangat 

dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Pada tahun 1971, mereka telah 

mengemukakan bahwa media pembelajaran dalam dunia pendidikan dapat berperan 

penting. Media pembelajaran dapat menggantikan peran guru yang  tidak dapat 

guru lakukan. Media pembelajaran memiliki paling  tidak memiliki 3 ciri penting, 

yaitu: (1) ciri fiksatif; (2) ciri manipulatif; dan (3) ciri distributif. Berikut kita bahas 

secara lebih mendetail satu per satu. 
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1) Ciri Fiksatif (Fixative Property) 

Media pembelajaran memiliki kemampuan untuk merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Banyak 

kejadian-kejadian penting atau objek-objek yang harus dipelajari oleh 

siswa. Kejadian-kejadian itu tentu saja sering kali sudah berlalu, misalnya 

saja peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di suatu negara. Siswa dapat 

mepelajari bagaimana peristiwa atau kejadian-kejadian itu melalui rekaman 

video dokumentasi, dan foto-foto. Objek-objek biotik ataupun abiotik yang 

unik dan harus dipelajari oleh siswa dapat dihadirkan dengan gampang 

diruang kelas dengan rekaman video atau foto. Peristiwa dan objek-objek 

pembelajaran dengan demikian dapat dihadirkan setiap waktu jika 

dikehendaki. 

2) Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

Kejadian yang berlangsung berhari-hari bahkan bertahun-tahun dapat 

disajikan dalam waktu beberapa menit saja. Banyak peristiwa atau objek 

yang sulit diamati secara langsung dengan mudah diamati melalui media 

pembelajaran berupa rekaman video dan foto. Bayangkan, siswa dapat 

mempelajari bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan embrio di 

dalam kandungan ibu hanya dalam waktu 10 sampai 15 menit. Proses ini 

aslinya berlangsung selama 9 bulan di dalam tubuh ibu. Dengan bantuan 

teknologi khusus dan proses perekaman yang kemudian dilakukan 

manipulasi, waktu dapat dipersingkat dengan mempercepat dengan hanya 

menampilkan kejadian-kejadian penting saja. Selain itu, bahkan proses 

dapat diputar balik dan diulang-ulang. Kejadian yang berlangsung cepat 
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juga dapat diperlambat. Teknologi telah menjadikan media pembelajaran 

mempunyai peranan yang amat penting untuk memberikan pemahaman 

akan suatu peristiwa atau objek bagi siswa. 

3) Ciri Distributif (Distributive Property) 

Dengan penggunaan media pembelajaran, kejadian atau objek pada suatu 

tempat dapat disebarkan ke tempat lain dengan mudahnya. Rekaman film 

dan foto, pada era digital sekarang dengan sangat mudah didistribusikan 

tanpa terkendala ruang dan waktu. Kejadian di daerah-daerah yang sulit atau 

bahkan tidak mungkin dikunjungi oleh siswa dapat dihadirkan di ruang 

kelas mereka tanpa memerlukan banyak usaha keras. Penggunaan internet 

atau perangkat penyimpan data seperti flashdisk, CD, dan sebagainya 

memudahkan bahan-bahan pembelajaran tersebut ddistribusikan. 

Konsistensi informasi yang terdapat didalamnya akan selalu terjaga 

sebagaimana aslinya (ajeg). 

e. Klasifikasi dan Macam-Macam Media Pembelajaran 

Azhar Arsyad (2006: 29) mengelompokkan media pembelajaran berdasarkan 

perkembangan teknologi menjadi empat kelas, antara lain: 

1) Media hasil teknologi cetak,  

2) Media hasil teknologi audio visual 

3) Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. 

4) Media hasil gabungan teknologi dan cetak. 
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f. Media Index Card Match 

Index Card Match lebih mudah di kenal dengan sebutan “mencari pasangan 

kartu” dengan membuat potongan kertas yang berisi soal dan jawaban, soal dan 

jawaban tersebut dibagikan ke seluruh siswa dan tiap siswa mencari pasangannya 

masing-masing yang sesuai. 

Kelebihan dari media index card match yang saya kembangkan dari 

pengembangan media index card match sebelumnya yaitu : a) jika pada 

pengembangan sebelumnya  untuk kartu menggunakan bahan kertas, saat ini bahan 

yang digunakan pada kartu menggunakan acrylic. b) papan index card match bisa 

di lipat sehingga memudahkan pada saat membawa. c) terdapat lampu indikator 

yang dapat menyala jika kartu yang dipasangkan benar dan tidak menyala jika yang 

dipasangkan salah. 

Kelemahan menggunakan media pembelajaran index card match yaitu: a). Guru 

harus meluangkan waktu yang lebih untuk membuat media. b). Lama untuk 

membuat persiapan. c). Membutuhkan biaya yang cukip banyak. d). Kelas menjadi 

gaduh. 

B. Kajian Penelitian yang relevan 

Prasteya Purwandaru (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan 

Model Pembelajaran Index Card Match Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan 

Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Pada Siswa Kelas IV Sd Negeri 4 

Karangsari Semester 2 Tahun Pelajaran 2015/2016” menyimpulkan bahwa :  

1. Penerapan model pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan 

aktivitas pada siswa kelas IV SD Negeri 4 Karangsari semester 2 tahun 
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pelajaran 2015/2016 dari pra siklus 1 orang menjadi 8 orang  pada akhir 

siklus II.Penerapan model pembelajaran Index Card Match dapat 

meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

pada siswa kelas IV SD Negeri 4 Karangsari semester 2 tahun pelajaran 

2015/2016 dari pra siklus 73,8 menjadi  86,4  pada akhir siklus II serta 

ketuntasan belajar dari pra siklus 50%  menjadi 90% pada akhir siklus II.  
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C. Kerangka Pikir

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Pikir 

Kondisi lapang 

1. Pembelajaran di dalam kelas

belum mendorong siswa terlibat

aktif dalam mewujudkan kegiatan

pembelajaran

2. Pendidik memaksa siswa untuk

menghafal materi.

3. Belum tersedia media

pembelajaran yang menyajikan

materi tentang “Pengenalan

Pancasila”

4. Dibutuhkan media untuk

memudahkan guru dan siswa

dalam menyampaikan materi

“Pengenalan Pancasila”

Kondisi Ideal 

1. Pembelajaran di dalam kelas

melibatkan siswa untuk aktif di

dalam pembelajaran.

2. Pendidik kreatif mengembangkan

media pembelajaran yang

memudahkan guru dan siswa

dalam pembelajaran.

3. Tersedia media pembelajaran

yang menyajikan materi

“Pengenalan Pancasila”

Pengembangan Media Index Card Match Pada Materi “Pengenalan Pancasila” 

Evaluate Implement Design 

Analyze 

Develop 

PROSES PENGEMBANGAN 

Produk Akhir berupa Media Pembelajaran Index Card Match yang layak 

digunakan untuk menyajikan materi “Pengenalan Pancasila” 

Peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran 

dengan menggunakan media index card match 




