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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Media Pembelajaran 

2.1.1 Definisi Media 

Kata media berasal dari bahasa latin yakni Medius yang secara harfiah 

berarti “tengah” perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan (Azhari, 2015). Media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi 

dalam proses belajar mengajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan 

kepada sasaran atau penerima pesan (Mahnun, 2012).  Media pembelajaran 

menurut (Surayya, 2012) yaitu alat yang mampu membantu proses belajar 

mengajar serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang 

disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

direncanakan.  

Media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi 

(Falahudin, 2014). Media pembelajaran secara keseluruhan adalah suatu alat 

maupun bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang memiliki 

fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber belajar. 
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2.1.2 Tujuan Penggunaan Media Pembelajaran     

 Media yang digunakan dalam pembelajaran harus sesuai dengan kondisi 

sekolah, peserta didik serta pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran. Ayuningtyas (2011) menyatakan bahwa “tujuan pemanfaatan 

media dalam proses pembelajaran adalah untuk mengefektifkan dan 

mengefisiensikan proses pembelajaran”. 

Tujuan penggunaan media pembelajaran  secara umum menurut Lestari, 

Ariani, & Ashadi (2014) adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-

pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, 

lebih menarik dan lebih menyenangkan bagi peserta didik. Tujuan penggunaan 

media pembelajaran secara khusus yakni:  

1)  Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga 

merangsang minat peserta didik untuk belajar. 

2) Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. 

3) Menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh peserta didik. 

4) Untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. 

5) Untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik (Rahmatia, 

Monawati, & Darnius, 2017). 

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penggunaan media dalam 

pembelajaran yaitu untuk mengefektifkan proses penyampaian informasi kepada 

peserta didik.  
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2.1.3 Peran Media Pembelajaran 

Peran penggunaan media sangat berpengaruh dalam menunjang proses 

pembelajaran. Menurut (Umar, 2013) peran media pembelajaran yang bersifat 

sebagai bahan ajar antara lain:  

1) Mengaktifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan peserta didik, antara 

peserta didik dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. 

2) Merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan peserta didik agar dapat 

mendorong kegiatan belajar, sehingga pengalaman belajar yang diperoleh akan 

lebih bermakna. 

3) Membangkitkan keinginan dan minat belajar peserta didik sehingga perhatian 

peserta didik dapat terpusat pada bahan pelajaran yang diberikan guru. 

4) Meletakan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, sehingga 

membuat pelajaran lebih lama diingat. 

5) Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan mandiri 

dikalangan peserta didik. 

Peran media pembelajaran yang bersifat alat bantu menurut Jauhari (2018) 

adalah media yang hanya sebagai alat bantu untuk memperlancar proses 

pembelajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran 

dengan bantuan media mempertinggi kualitas kegiatan belajar peserta didik dalam 

tenggang waktu yang cukup lama, dengan demikian, kegiatan belajar peserta didik 

dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik 

dari pada tanpa bantuan media. 
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2.1.4 Fungsi Media Pembelajaran 

Umar (2013) mengemukakan bahwa fungsi media pembelajaran 

diantaranya; membantu memudahkan belajar peserta didik dan juga memudahkan 

pengajaran bagi guru, memberikan pengalaman lebih nyata (abstrak menjadi 

kongkret), menarik perhatian peserta didik atau dengan kata lain pembelajaran 

tidak membosankan, semua indera peserta didik dapat diaktifkan, dapat 

membangkitkan dunia teori dengan realitanya.  

Media dalam pembelajaran berfungsi untuk memperjelas pesan yang 

disampaikan oleh guru (Primasari, 2014). Fungsi media dalam pembelajaran 

menurut Nurseto (2011) yaitu menghadirkan objek yang tidak dapat dilihat 

peserta didik secara langsung, seperti menyajikan peristiwa yang letaknya jauh, 

rumit, kompleks,  yang berlangsung dengan sangat cepat atau lambat, menjadi 

lebih sistematik serta sederhana.  

Fungsi media dalam pembelajaran secara keseluruhan yaitu mempermudah, 

memperjelas, serta sebagai alat dan bahan untuk membantu guru dalam proses 

belajar mengajar sehingga peserta didik dengan mudah memahami isi materi 

pembelajaran dan menumbuhkan rasa semangat belajar bagi peserta didik. 

Yohana (2011) membedakan peranan atau fungsi  media pembelajaran 

menjadi dua hal, yaitu analisis fungsi yang didasarkan pada medianya dan analisis 

fungsi yang didasarkan pada penggunaannya, seperti berikut.  
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1) Analisis fungsi yang didasarkan pada media yaitu 

a)  Media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar, yakni sebagai 

penyalur, penyampai, penghubung dan lain-lain. 

b) Fungsi semantik artinya kemampuan media dalam menambah 

pembendaharaan kata (simbol verbal) yang makna atau maksudnya benar-

benar dipahami oleh peserta didik (tidak verbalistik). 

c) Fungsi manipulatif, didasarkan pada ciri-ciri (karakteristik) umum yang 

dimilikinya. Berdasarkan karakteristik umum ini, media memiliki dua 

kemampuan, yaitu mengatasi batas-batas ruang dan waktu serta mengatasi 

keterbatasan inderawi.  

2) Analisis fungsi yang didasarkan pada penggunaan (peserta didik) yaitu:  

a) Fungsi psikologis melipitu:  

1) Fungsi atensi, artinya media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian 

(attention) peserta didik terhadap materi ajar. 

2) Fungsi afektif, fungsi ini dapat menggugah perasaan, emosi, dan tingkat 

penerimaan atau penolakan peserta didik terhadap sesuatu.  

3) Fungsi kognitif, artinya semakin banyak peserta didik dihadapkan pada 

objek-objek akan semakin banyak pula pikiran dan gagasan yang 

dimilikinya.  

4) Fungsi imajinatif, artinya media pembelajaran dapat meningkatkan dan 

mengembangkan imajinasi peserta didik. 

5)  Fungsi motivasi, artinya mendorong peserta didik untuk terdorong 

melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 
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b)  Fungsi sosio-kultural, fungsi media dilihat dari sosio-kultural, yakni 

mengatasi hambatan sosio-kultural antar peserta komunikasi pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat tersebut apabila guru memanfaatkan berbagai media 

pembelajaran secara baik, maka guru dapat berbagi peran dengan media. Peran 

guru akan lebih mengarah sebagai pengelola pembelajaran dan bertanggung jawab 

menciptakan kondisi sedemikian rupa agar peserta didik dapat belajar, untuk itu 

guru lebih berfungsi sebagai penasehat, motivator, pembimbing, dan fasilitator 

dalam kegiatan pembelajaran. 

2.1.5  Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Supranoto (2017) mengungkapkan tiga ciri media sebagai petunjuk 

mengapa media digunakan serta apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang 

mungkin guru tidak mampu (kurang efisien) melakukannya. Ciri yang dimaksud 

sebagai berikut:  

1) Ciri fiksatif (fixative property) yaitu ciri menggambarkan kemampuan media 

merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekontruksikan suatu kejadian atau 

objek. 

2) Ciri manipulatif (manipulative property) yaitu transformasi suatu peristiwa 

atau objek dimungkinkan karena media mempunyai ciri manipulatif, seperti 

kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta 

didik dalam waktu dua atau tiga menit dengan teknik pegambilan gambar time-

lapse recording. 

3) Ciri distributif (distributive property) yaitu ciri tersebut dari media 

memungkinkan suatu objek atau peristiwa ditransportasikan melalui ruang dan 
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secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan 

stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. 

Ciri-ciri media pembelajaran menurut Hasibuan (2016) sebagai berikut: 

1) Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dikenal sebagai hardware, 

yakni benda yang dapat dilihat, diraba, dan didengar dengan panca indra. 

2) Media pendidikan mempunyai pengertian nonfisik yang dikenal dengan 

software, yakni kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang 

merupakan isi yang hendak disampaikan kepada peserta didik. 

3) Penekanan media pendidikan terdapat pada media visual dan audio. 

4) Media pendidikan mempunyai pengertian sebagai alat bantu proses 

pembelajaran baik di dalam maupun di luar ruang belajar. 

5) Media pendidikan digunakan dalam rangka interaksi serta komunikasi antara 

guru denga peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

6) Media pembelajaran dapat digunakan secara masal contohnya (radio dan 

televisi), kelompok besar, kelompok kecil (misalnya film, slide, video, OHP ) 

dan perorangan seperti modul, komputer, radio tape, kaset, video recordeer. 

7) Sikap perbuatan, strategi, organisasi, dan manajemen saling berhubungan 

dengan penerapan suatu ilmu. 

 Berdasarkan ciri-ciri dari media pembelajaran tersebut, maka dapat 

diartikan sebagai suatu sarana yang mampu digunakan untuk menyalurkan 

informasi dalam bentuk audio, visual, dan audio visual, berupa software maupun 

hardware untuk merangsang peserta didik dalam pembelajaran. 

  



15 
 

2.1.6  Prinsip Pemilihan Media Pembelajaran  

Media yang baik belum tentu menjamin keberhasilan belajar peserta didik 

jika guru tidak dapat menggunakannya dengan baik.  Media yang telah dipilih 

secara tepat harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, sesuai dengan prinsip-

prinsip pemanfaatan media. Media dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran, 

hendaknya guru mempertimbangkan media mana yang akan digunakan seperti 

yang diungkapkan Jailani & Hamid (2016) antara lain:  

1) Ketersediaan sumber tempat, artinya bila media yang bersangkutan tidak 

terdapat pada sumber-sumber yang ada maka harus dibeli atau dibuat sendiri. 

2) Untuk membeli atau memproduksi sendiri telah tersedia dana dan tenaga. 

3) Faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan dan ketahanan media yang 

digunakan untuk jangka waktu yang lama, artinya bila digunakan dimanasaja 

dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan kapanpun serta mudah dibawa. 

4) Efektivitas dan efesiensi biaya dalam jangka waktu yang cukup panjang, 

sekalipun nampak mahal namun mungkin lebih murah dibanding media 

lainnya yang hanyadapat digunakan sekali pakai. 

Prinsip pemilihan media menurut Yohana (2011) yaitu pemilihan media 

hendaknya didasarkan atas beberapa kriteria yaitu:  

1) Karakteristik peserta didik, meliputi kemampuan, latar belakang (sosio-

cultural), serta kepribadian peserta didik. 

2) Tujuan belajar, secara umum ada tiga hal yang diusahkan oleh guru untuk 

mencapai tujuan belajar yakni untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman 

konsep dan keterampilan, serta pembentukan sikap. 
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3) Sifat bahan ajar, setiap kategori pembelajaran menuntut aktivitas atau perilaku 

yang berbeda-beda, hal tersebut akan mempengaruhi pemilihan media beserta 

teknik pemanfaatannya. 

4) Pengadaan media, aspek teknis lainnya yang menjadi pertimbangan dalam 

pemilihan media adalah kemampuan biaya, ketersediaan waktu, tenaga, 

fasilitas serta peralatan pendukung. 

5) Sifat pemanfaatan media, yaitu guru hendaknya mengetahui potensi media, 

maka seharusnya ia juga harus terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri dari 

masing-masing jenis media. 

Prastya (2016) mengemukakan beberapa kriteria yang harus diperhatikan 

dalam memilih media untuk pembelajaran, sebagai berikut:  

1) Biaya murah.  

2) Kesesuaian media pembelajaran dengan metode yang digunakan oleh guru. 

3) Kesesuain media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. 

4) Pertimbangan praktis.  

5) Keteredian media pembelajaran tersebut.  

6) Tujuan, Media pemebelajaran yang dipilih haruslah sesuai dengan tujuan 

pengajaran yang telah ditetapkan.  

7) Effektifitas, Dari berbagai media yang ada, haruslah dipilih media yang paling 

efektif untuk digunakan dan yang paling sesuai, yang dirumuskan dalam 

pembelajaran.  

8) Kemampuan guru dan siswa. 
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Berdasarkan teori mengenai pemilihan media dapat disimpulkan bahwa 

dalam penggunaan media harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya 

kepraktisan media yang akan digunakan, media yang dipilih dapat digunakan oleh 

guru maupun peserta didik, dan sesuai kemampuan pembiayaan sekolah. Guru 

harus memiliki pengetahuan tentang kemampuan peserta didik yang diajarkan, 

agar guru dapat memilih media yang  tepat dan benar sesuai dengan karakteristik 

peserta didik sehingga mencapai hasil belajar maksimal. 

2.1.7  Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Jenis-jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran menurut  Latri 

(2017) yaitu media grafis (gambar, foto, bagan, poster, dan lain-lain), media 

tiga dimensi (model kerja, mock up, diorama), dan media proyeksi (slide, 

film, OHP, dan lain-lain), serta penggunaan lingkungan sebagai media 

pembelajaran. Jenis-jenis media berdasarkan fungsi pembelajaran dari 

klasifikasi Gagne yaitu media demonstrasi, penyampaian lisan, media cetak, 

gambar gerak, gambar diam, film dengan suara, dan mesin pembelajaran 

(Primasari, Zulfiani, & Yanti, 2014) 

 Jenis-jenis media pembelajaran menurut Widyastuti (2017) antara lain:  

1) Media visual yakni jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indra 

penglihatan misalnya media cetak, seperti buku, peta, jurnal, gambar, dan lain 

sebagainya. 

2) Media audio yakni jenis media yang digunakan hanya mengandalkan 

pendengaran saja, misalnya tape recorder dan radio. 



18 
 

3) Media audio visual yaitu jenis media yang digunakan dengan mengandalkan 

indra penglihatan dan pendengaran misalnya film,video, program tv dsb. 

4) Multimedia yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan 

secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan belajar mengajar. 

 Jenis-jenis media pembelajaran dapat disimpulkan bahwa media memiliki 

berbagai jenis bentuk dengan  kelebihan masing-masing, dalam penerapan media 

seorang guru harus menyesuaikan dengan isi materi, kebutuhan peserta didik, 

serta pertimbangan  segi dana dan kerumitan saat menggunakan.  

2.2 Tinjauan Media sebagai Bahan Ajar Berbasis Lingkungan 

2.2.1 Media sebagai Bahan Ajar 

Media pembelajaran merupakan seluruh alat dan bahan yang dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan 

(Baharun, 2016). Bahan ajar ialah informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru 

untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran (Wulandari & 

Atmojo, 2017) Media sebagai  bahan ajar menurut Baharun (2016) yakni media 

yang tidak hanya sebagai alat peraga atau alat bantu, melainkan sebagai pembawa 

informasi atau pesan pengajaran terhadap peserta didik, dan informasi dan pesan 

yang disampaikan untuk memenuhi tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian Susilo (2015) mengenai media sebagai bahan 

ajar berupa insektarium dan herbarium yang ditinjau dari berbagai aspek, yakni 

aspek kualitas materi memperoleh skor rata-rata 97.83%, kesesuaian bahasa 

100%, penyajian 98.34%, kemudahan 94.20%, dan manfaat 98.66% memiliki 



19 
 

kualitas yang baik dan berpredikat layak digunakan untuk menunjang 

pembelajaran.  

 Tujuan Pembuatan bahan ajar menurut Aditia & Novianti (2013) yaitu 

disusun untuk memudahkan pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran. Bahan 

ajar tidak hanya terdiri atas pengetahuan fakta, konsep, prinsip, prosedur saja 

tetapi juga menyangkut keterampilan dan sikap atau nilai. Bahan ajar disebut juga 

sebagai bahan pelajaran. 

Media sebagai bahan ajar dan alat bantu dapat disimpulkan bahwa apabila 

suatu media yang digunakan dapat memberi informasi untuk memenuhi tujuan 

belajar maka media tersebut dikatagorikan sebagai bahan ajar, namun apabila 

media tersebut digunakan sebatas membantu untuk memperlancar kegiatan 

pembelajaran dan tidak memberi informasi atau pesan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran maka media tersebut dikatakan sebagai alat bantu. 

2.2.2 Media Pembelajaran Berbasis Lingkungan 

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan 

makhluk hidup lainnya (Rusmiasih, 2015). Media pembelajaran berbasis 

lingkungan ialah suatu proses pembelajaran yang memberikan pengalaman 

langsung kepada peserta didik, sehingga peserta didik termotivasi, aktif, kreatif, 

inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab untuk dirinya dan tetap menjaga 

kelestarian lingkungannya (Baharun, 2016). Media pembelajaran berbasis 

lingkungan bisa berupa benda-benda sederhana yang dapat dibawah ke ruang 

kelas contohnya batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, binatang, peralatan rumah 

tangga, dan hasil kerajinan (Rusmiasih, 2015). 
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Guru dan peserta didik mempelajari keadaan sebenarnya diluar kelas dengan 

menghadapkan peserta didik kepada lingkungan aktual untuk dipelajari. Hal 

tersebut lebih bermakna dikarenakan peserta didik dihadapkan dengan peristiwa 

atau kejadian dan keadaan yang sebenarnya secara alami, sehingga lebih nyata, 

lebih faktual dan kebenarannya lebih dapat dipertanggung jawabkan (Nooryono, 

2009). Media pembelajaran berbasis lingkungan dapat disimpulkan bahwa segala 

sesuatu yang tersedia di lingkungan dan dapat dijadikan sumber informasi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

2.2.3   Tujuan Media Pembelajaran Berbasis Lingkungan 

 Erviana (2015) mengemukakan tujuan dari kegiatan mempelajari 

lingkungan dalam proses belajar anatara lain:  

1) Proses belajar mengajar menjadi lebih nyata dan faktual. 

2) Menciptakan proses belajar mengajar lebih menyenangkan. 

3) Peserta didik lebih termotivasi dalam belajar. 

4) Mengajarkan peserta didik untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.  

Setiyoningsih (2017) kegiatan pemanfaatan lingkungan bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan sains dan hasil belajar peserta didik karena dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, efektif dan efisien. Tujuan 

menggunakan media pembelajaran berbasis lingkungan dapat disimpulkan bahwa 

segala kegiatan pembelajran yang melibatkan langsung peserta didik dengan 

peristiwa-peristiwa yang riil maka dapat meningkatkan daya ingat peserta didik 

dan mampu meningkatkan keberhasilan pembelajaran. 
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2.2.4 Keuntungan Memanfaatkan Media Berbasis Lingkungan 

Keuntungan memanfaatkan media lingkungan menurut Erviana (2015) 

sebagai berikut:  

1) Menghemat biaya, sebab memanfaatkan benda-benda yang telah ada di 

lingkungan. 

2) Memberikan pengalaman yang nyata kepada peserta didik, pelajaran menjadi 

lebih konkrit, tidak verbalistik. 

3) Benda-benda yang berasal dari lingkungan peserta didik, akan sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan konsep 

pembelajaran  kontekstual (contextual learning). 

4) Pelajaran lebih aplikatif, materi belajar yang diperoleh peserta didik melalui 

media lingkungan kemungkinan besar akan dapat diaplikasikan langsung, 

karena peserta didik akan sering menemui benda-benda atau peristiwa serupa 

dalam kehidupannya sehari-hari. 

5) Media lingkungan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. 

6) Dengan media lingkungan, peserta didik dapat berinteraksi secara langsung 

dengan benda, lokasi atau peristiwa sesungguhnya secara alamiah.  

7) Lebih komunikatif, sebab benda dan peristiwa yang ada dilingkungan peserta 

didik biasanya mudah dicerna oleh peserta didik, dibandingkan dengan media 

yang dikemas atau didesain. 

Nooryono (2009) menyatakan keuntungan yang diperoleh dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran sebagai berikut:  
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a) Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan, sehingga motivasi 

belajar peserta didik akan lebih tinggi. 

b) Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab peserta didik dihadapkan dengan 

situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. 

c) Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya dan lebih faktual sehingga 

kebenarannya lebih akurat. 

d) Kegiatan belajar peserta didik lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat 

dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, 

membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta dan lain-lain. 

e) Sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari bisa 

beranekaragam, seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan 

buatan, dan lain-lain. 

f) Peserta didik dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang 

ada di lingkungannya.  

Keuntungan memanfaatkan media sebagai bahan ajar yang bersumber dari 

lingkungan, yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran yang  melibatan lingkungan memberi dampak positif 

terhadap kerakter peserta didik dan memberi pengelaman belajar yang tidak 

mudah dilupakan peserta didik, sebab proses pembelajaran secara langsung 

melibatkan peserta didik dengan objek-objek yang terkait. 
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2.2.5  Jenis-Jenis Media Pembelajaran Berbasis Lingkungan 

 Baharun (2016) membagi jenis media yang bersumber dari lingkungan 

menjadi tiga macam yaitu:  

1) Lingkungan sosial sebagai media pembelajaran berkenaan dengan interaksi 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kegiatan organisasi sosial, 

adat istiadat, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, 

struktur pemerintahan, agama, dan sistem nilai. 

2) Lingkungan alam merupakan segala sesuatu yang sifatnya alamiah (natural) 

seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora 

(tumbuhan), fauna (hewan), dan sumber daya alam (air, hutan, tanah, batu-

batuan dan lainlain). Aspek-aspek lingkungan alam tersebut dapat dipelajari 

secara langsung oleh peserta didik melalui cara-cara tertentu. 

3) Lingkungan buatan, yaitu lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan 

tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan 

buatan ini seperti taman sekolah, kebun binatang, taman kota, perkebunan, 

pertamanan, irigasi, bendungan, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya. 

Jenis-jenis media yang bersumber dari lingkungan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan yang telah tersedia baik sosial, alami, maupun buatan 

mampu memberi informasi atau pesan kepada peserta didik, apabila guru 

mampu mengaplikasikan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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2.2.6 Kualitas Media sebagai Bahan Ajar Berbasis Lingkungan 

 Qomariah (2016) mengatakan bahwa untuk mengetahui kualitas media 

dalam pembelajaran harus melihat kriteria sebagai berikut:  

1) Kualitas isi dan tujuan yang meliputi ketepatan, daya tarik, kewajaran, 

kepentingan atau manfaat yang dapat diperoleh, serta kesesuaian dengan situasi 

dan keadaan peserta didik. 

2) Kualitas instruksional yang memberikan kesempatan belajar, kualitas motivasi, 

dan, fleksibilitas instruksionalnya. 

3) Kualitas teknis meliputi kemudahan dalam menggunakan media. 

Kualitas media pembelajaran dapat disimpulkan bahwa media yang baik, 

tepat digunakan dan dapat menghasilkan kesuksesan dalam proses belajar 

mengajar ialah media yang menerapkan kriteria dan aspek-aspek untuk 

meningkatkan pemahaman peserta didik.  

Penilaian kualitas media menggunakan rumus sebagai berikut: Ρ= 
∑×

∑×і
𝑥100% 

(Nadia, 2017). Data kuantitatif yang diperoleh akan diubah ke data kualitatif 

dengan pedoman konversi sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Pedoman konversi data kuantitatif ke kualitatif 

 

 

 

 

(Nadia, 2017) 

  

No Presentase Skor Kualifikasi Keterangan 

1 70%-100% Baik Layak 

2 50%-70% Cukup Baik Cukup Layak 

3 <50% Tidak Baik Tidak Layak 
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2.3 Tinjauan Materi Klasifikasi Makhluk Hidup 

2.3.1 Pengertian Materi Klasifikasi Makhluk Hidup 

 

Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan 

makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu (Nisrina, 2018) 

2.3.2 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Materi Klasifikasi Makhluk 

Hidup 

Tabel 2.2 Kompetensi inti dan kompetensi dasar 

KI KD 

3.Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

3.2. Mengklasifikasikan makhluk hidup dan 

benda berdasarkan karakteristik yang 

diamati. 

 

4.Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam 

ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

4.2. Menyajikan hasil pengklasifikasian 

makhluk hidup dan benda di lingkungan 

sekitar berdasarkan karakteristik yang 

diamati. 

 

2.3.3 Indikator dan Tujuan Pembelajaran Materi Klasifikasi Makhluk Hidup 
Tabel 2.3 Indikator dan Tujuan 

Indikator Tujuan Pembelajaran 

3.2.1.Menyajikan hasil pengamatan, 

mengidentifikasi,dan mengomunikasikan 

hasil observasinya. 

 3.2.1.1.Peserta didik dapat menyajikan hasil 

pengamatan, mengidentifikasi, dan 

mengomunikasikan hasil 

observasinya. 

3.2.2.Menjelaskan benda-benda di sekitar yang 

bersifat alamiah. 

 3.2.2.1.Peserta didik dapat menjelaskan benda-

benda di sekitar yang bersifat alamiah. 

3.2.3.Menjelaskan benda-benda di sekitar yang 

bersifat buatan manusia. 

 3.2.3.1.Peserta didik dapat menjelaskan benda-

benda di sekitar yang bersifat buatan 

manusia. 

3.2.4.Menjelaskan benda-benda yang bersifat 

kompleks dan bersifat sederhana 

 3.2.4.1.Peserta didik dapat menjelaskan benda-

benda yang bersifat kompleks dan 

bersifat sederhana 

3.2.5.Menjelaskan kegunaan dari berbagai jenis 

benda di sekitar. 

 3.2.5.1.Peserta didik dapat menjelaskan 

kegunaan dari berbagai jenis benda di 

sekitar. 

3.2.6.Melakukan pengamatan terhadap makhluk 

hidup dan benda tak hidup. 

 3.2.6.1.Peserta didik dapat melakukan 

pengamatan terhadap makhluk hidup 

dan benda tak hidup. 

3.2.7.Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup.  3.2.7.1.Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri 

makhluk hidup 
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3.2.8.Menjelaskan perbedaan makhluk hidup 

dengan benda tak hidup. 

 3.2.8.1.Peserta didik dapat menjelaskan 

perbedaan makhluk hidup dengan 

benda tak hidup. 

3.2.9.Melakukan pengamatan terhadap berbagai 

makhluk hidup di sekitarnya. 

 3.2.9.1.Peserta didik dapat melakukan 

pengamatan terhadap berbagai 

makhluk hidup di sekitarnya. 

3.2.10.Menjelaskan ciri-ciri mahkluk hidup di 

sekitarnya. 

 3.2.10.1.Peserta didik dapat menjelaskan ciri-

ciri mahkluk hidup di sekitarnya. 

3.2.11.Mengelompokkan makhluk hidup 

berdasarkan prinsip klasifikasi. 

 3.2.11.1.Peserta didik dapat mengelompokkan 

makhluk hidup berdasarkan prinsip 

klasifikasi. 

 

2.3.4 Ruang Lingkup Materi Klasifikasi Makhluk Hidup 

1. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar  

2. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup  

3. Pengklasifikasian makhluk hidup  
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klasifikasi media 

jenis media 

Contoh 

Peran 

2.4 Kerangka Pikir 

Berdasarkan rangkaian diatas, dapat digambarkan kerangka pikir sebagai 

berikut: 

     

                                      

 

Media pembelajaran 

Alat Bantu 

Ciri-ciri: alat/ benda yang digunakan oleh guru 

untuk mempermudah pembelajaran 

1. Tumbuhan Paku, Lumut

2. Tumbuhan Angyspermae

3. Tanah, Batu, Air

4. dll

Bahan Ajar 

Ciri- ciri : memberi informasi atau pesan bagi 

peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Lingkungan Manusia 

Instruksional 

Teknis 

Isi 

 Memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik

untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan

sikap.

 Kualitas Motivasi artinya dapat memotivasi belajar

peserta didik.

 Kualitas Fleksibilitas/keluwesan yakni seberapa

jauh media dapat digunakan dengan praktis dalam

berbagai situasi dan mudah dipindahkan.

Lingkungan Sosial Lingkungan Buatan Lingkungan Alam 

 Ketepatan dalam pemilihan media pembelajaran.

 Daya tarik yakni pemilihan media memiliki   nilai

kebaharuan.

 Kewajaran yakni pemilihan media yang tidak

menimbulkan kebingungan bagi peserta didik.

 Manfaat yang di peroleh yakni dengan

menggunakan media proses belajar menjadi lebih

menarik dan memperlancar interaksi.

 Kesesuaian dengan situasi dan keadaan peserta

didik yakni media yang digunakan di lihat dari segi

bahasa, cara dan kecepatan penyajiannya.

 Kemudahan menggunakan  media artinya  apakah

media yang diperlukan itu tersedia, mudah dan

dapat dimanfaatkan oleh peserta didik.

Tingkat 

Kelayakan 

Kualitas 


