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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Dimyati & Mudjiono (2009: 33) merupakan suatu 

perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk memberi dan 

menerima suatu ilmu pengetahuan. Digambarkan bahwa proses pembelajaran di 

sekolah dapat dilihat ketika seorang guru memberikan penjelasan mengenai 

materi yang dibelajarkan serta kondisi peserta didik sebagai subjek yang 

menerima ilmu pengetahuan tersebut. Oleh karena itu di dalam proses 

pembelajaran ada dua kegiatan pokok yaitu belajar dan mengajar.  

a. Belajar  

Berdasarkan pada penjelasan mengenai pendidikan di atas, maka 

keberadaan proses belajar dan mengajar di sini sangatlah penting yang tentunya 

kegiatan tersebut dilakukan oleh guru, peserta didik, maupun komponen lainnya 

dalam lingkungan sekolah. Belajar sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan 

umunya oleh peserta didik dengan mengandalkan semua indera mereka seperti 

mendengar penjelasan dari guru, melihat bagaimana guru menjelaskan materi 

dengan sangat baik di depan kelas, serta mengamati dari materi untuk 

memperoleh pemahaman baru dan mengerti akan materi yang diajarkan saat itu. 

Proses belajar sendiri dikatakan sebagai proses langsung dimana terjadinya 

interaksi antara guru dengan peserta didik tanpa adanya perantara lain. Namun, 
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hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kegiatan belajar guru tidak bisa 

menggunakan alat bantu dalam mempermudah proses mengajarnya.  

Menurut Sudjana (dalam Musfiqon, 2011) menjelaskan bahwa belajar 

adalah upaya seorang pendidik atau guru dalam memberikan pengetahuan yang 

nantinya pengetahuan tersebut dapat mengubah tingkah laku peserta didik. 

Tingkah laku yang maksudkan oleh Sudjana tersebut dapat juga dikatakan sebagai 

hasil belajar dimana dari yang awalnya mereka tidak mengetahui tentang suatu 

pengetahuan namun setelah mengalami proses belajar merekapun mengetahuinya, 

begitupun perubahan lainnya, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak 

mengeryi menjadi mengerti, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kegiatan belajar 

dalam mengubah tingkah laku tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, 

artinya guru sebagai pendidik membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat 

mengubah peserta didiknya menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui 

pemberian materi dan kegiatan lainnya yang dapat berpengaruh pada hasil 

belajarnya sebagai seorang peserta didik.  

Pendapat lain juga disebutkan oleh Robert M. Gagne (dalam Ismanto, 

2017) bahwa kegiatan belajar merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada 

manusia dan peristiwa tersebut dapat diamati, diubah, dan di kontrol. Berdasarkan 

pada pemahaman dari Robert tersebut dapat digambarkan bahwa belajar 

merupakan kegiatan yang kompleks dan dialami oleh peserta didik di lingkungan 

belajarnya (Dimyati & Mudjiono, 2009: 7). Kedua pendapat tersebut memberikan 

gambaran yang nyata bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang dialami oleh 

peserta didik sendiri dalam menerima ilmu pengetahuan baru dari gurunya, yang 

menunjukkan sifat kompleks yang dimaksudkan oleh Dimyati & Mudjiono 
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tersebut adalah bahwa belajar dilakukan langsung oleh peserta didik dan 

hasilnyapun dirasakan sendiri oleh peserta didik.  

Selain dari beberapa pendapat di atas, ada beberapa lainnya yang juga 

mengemukakan hal yang sama mengenai proses belajar (Solichin, 2006), yaitu: 

1. James O. Wittaker : “Learning may be defined as the process by which 

behavior originates or altered training or experience”. Belajar adalah suatu 

proses yang dapat merubah tingkah laku seseorang melalui adanya pemberian 

latihan dan pengalaman. 

2. Cronbach : “learning is shown by change in behavior as a result of 

experience”. Belajar adalah suatu proses yang menunjukkan sebuah 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari sebuah pengalaman. 

3. Howard L. Kingsley : “learning is the process by which behavior (in the 

broader sense) is originated or change through practice or training”. Belajar 

adalah sebuah proses yang mana tingkah laku berubah melalui praktek atau 

pelatihan.  

Dari beberapa teori tentang belajar di atas, dapat ditarik kesimpulan 

secara umum bahwa belajar adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sebagai pendidik dan peserta didik di sebuah lingkungan belajar dan sebagai hasil 

dari kegiatan tersebut akan terjadi perubahan tingkah laku kepada peserta didik 

sebagai bentuk dari hasil belajar. Proses belajar sendiri berlangsung seumur hidup, 

artinya kapanpun dan dimanapun manusia berada dia sedang mengalami proses 

belajar, karena proses belajar tidak hanya di dalam lingkungan sekolah. 

 

b. Mengajar   
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Selain memperhatikan proses belajar, hal lain yang merupakan salah satu 

faktor penunjang adanya perubahan pada tingkah laku peserta didik yaitu 

mengajar, dengan kata lain tanpa proses ini proses belajar tidak akan berjalan 

dengan baik. Menurut Baroroh (2004), mengajar adalah sebuah kegiatan untuk 

menanamkan pengetahuan kepada anak, menyampaikan kebudayaan kepada 

mereka, juga mengorganisir lingkungan dengan baik agar terjadi proses belajar. 

Proses mengajar menurut Baroroh tersebut diartikan juga sebagai proses 

mengenalkan sesuatu kepada seorang anak agar anak tersebut bergerak secara 

aktif untuk mengetahui secara lebih tentang apa yang diajarkan padanya dan dari 

sinilah proses belaja itu terjadi, setelahnya proses ini oleh Hasyw Al-Ilm (dalam 

Baroroh, 2006) disebut sebagai the process of trasfer knowledge.  

Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Baroroh (2006) 

bahwa dalam perspektif pendidikan mengajar adalah proses mentransfer ilmu oleh 

guru kepada peserta didik yang terjadi di lingkungan sekolah, Baroroh juga 

berpendapat bahwa dalam beberapa pernyataan oleh para ahli mengajar (Talim) 

setara dengan mendidik (Ta’dib). Berdasarkan pada pemahaman tersebut maka 

selain menjadi seorang guru yang bertindak mengajar dan memberi materi atau 

suatu ilmu kepada peserta didik, dalam proses mengajarpun guru harus 

mengupayakan dirinya bertindak sebagai orangtua kedua bagi peserta didik 

sehingga dapat sekaligus mendidik mereka menjadi anak bangsa yang patuh pada 

semua kewajiban yang dimilikinya.  

Kedua kegiatan di atas yaitu belajar dan mengajar merupakan suatu 

kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, namun hal ini dapat disimpulkan apabila 

kedua kegiatan tersebut terjadi di sekolah, seperti yang diungkapkan oleh 
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Sadiman, dkk (2014: 1) bahwa kedua kegiatan tersebut dapat dikatakan satu 

kesatuan apabila melihat kembali pada latar pelaksanaanya, karena belajar pada 

umumnya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama ada interaksi antara 

individu dengan lingkungan. Berbeda halnya dengan kegiatan mengajar, proses 

mengajar tidak akan terjadi apabila tidak ada peserta didik yang akan dididik. 

Namun, dalam dunia pendidikan kedua kegiatan tersebut sama pentingnya karena 

dalam pengembangan kurikulum pembelajaran tidak hanya mengatur peserta 

didik akan tetapi juga pendidik atau guru.   

  

c. Respon Peserta Didik 

Menurut Herman (2007: 42) respon merupakan kemampuan seseorang 

dalam memberikan reaksinya terhadap sesuatu yang telah terjadi salah satu yang 

sering ditemukan di sekolah adalah proses respon peserta didik dalam menalar 

dan memahami pembelajaran yang ada. Pendapat ini menjelaskan kembali 

mengenai respon yang dimaksudkan oleh KBBI bahwa suatu reaksi yang terlihat 

diberikan oleh seseorang atas sesuatu yang diperhatikannya sebelum itu 

merupakan proses merespon oleh seseorang tersebut.  

Sedangkan menurut Torrance (dalam Fardah, 2012: 2) respon yang 

dihasilkan oleh peserta didik itu ada banyak tidak hanya senang akan tetapi 

memberikan kritik atau pendapat yang unik merupakan bagian dari respon 

positifnya sebagai hasil dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan 

pada pengertian di atas maka pada kenyataanya dalam proses pembelajaran, 

peserta didik akan memberikan respon yang beragam, ada yang sudah paham 

dengan menunjukkan senang dan selalu aktif terkadang juga ada yang tidak suka 
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dan memperlihatkan wajah kusut, lesuh, lemah dan kurang antusiasi serta tidak 

semangat dalam mengikuti proses belajar. 

Pernyataan lain datang dari Skinner (Sukardjo& Komarudin, 2010: 37) 

yang mengatakan bahwa salah satu respon yang terjadi di dalam proses 

pembelajaran adalah belajar itu sendiri. Hal ini dinyatakan sebagai sebuah respon 

karena Skinner sebelumnya mendefinisikan teori belajar dalam teori behavioristik  

sebagai proses pemberian stimulus kepada seorang anak dan dari stimulus tersebut 

maka anak akan memberikan tanggapan, tanggapan inilah merupakan proses 

belajar anak mengenal dan memahami stimulus yang diberikan. 

Selain beberapa hal di atas, respon juga dapat bersifat atau berbentuk 

pengalaman yang didapatkan oleh peserta didik melalui pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Pengalaman ini merupakan aspek yang ditangkap oleh 

peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Setiap orang tentu 

berbeda dalam memberikan responnya mengenai sesuatu dan ada beberapa 

diantaranya yang menyimpan respon tersebut dan hanya dijadikan sebagai 

pengalaman yang kemudian akan direalisasikannya di tempat lain.  Itulah 

beberapa makna dari kata respon yang setiap hari terdengar terutama dialami oleh 

peserta didik dan semua peserta didik yang mengikuti kegiatan belajar tentu akan 

memberikan responnya masing-masing sesuai dengan karakteristik yang mereka 

miliki. 

 

d. Perangkat-perangkat pembelajaran 

Sebelum melakukan proses mengajar oleh guru ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan yaitu menyiapkan perangkat-perangkat yang dapat 
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mempermudah jalannya proses pembelajaran. Perangkat-perangkat yang 

dimaksud disebutkan dalam Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah yang menjelaskan bahwa perangkat yang wajib dipersiapkan oleh 

guru adalah RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajara) dan juga silabus yang mana 

kedua aspek ini tentu berlandaskan pada standar isi. Beberapa perangkat tersebut 

dirancang untuk mempemudah guru dalam memprogramkan atau menyusun 

kegiatan pembelajaran sehingga terlihat seperti suatu tindakan yang profesional 

dalam artian guru sudah menyiapkan semua yang akan dibutuhkan pada saat 

proses belajar mengajar berlangsung sehingga tidak mengganggu waktu peserta 

didik maupun dirinya untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan mendadak.  

Selain perangkat khusus di atas, ada juga perangkat-perangkat yang 

secara umum digunakan oleh seluruh pemangku pendidikan terutama di lembaga 

pendidikan formasl yaitu sekolah, diantara perangkat yang dimaksudkan antara 

lain: 

1) Kalender pendidikan: hampir sama dengan kalender pada umumnya, namun 

ini lebih menghususkan pada kegiatan yang akan dilakukan oleh lembaga 

pendidikan sebagai suatu kegiatan khusus maupun umum dan berlaku di 

semua sekolah dan mencakup perilah libur semester, awal ulangan dan lain 

sebagainya. 

2) Progran tahunan: di dalam program tahunan ini mencakup kegiatan-kegiatan 

yang akan dilakukan oleh guru dalam jangka waktu satu tahun. 

3) Program semester: program semester ini merupakan penjabaran secara lebih 

luas mengenai rencana yang dirancang pada program tahunan. 
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4) Silabus: sedangkan silabus ini merupakan pedoman bagi guru dalam 

merencanakan kegiatan dalam pembelajarannya yang mencakup Kompetensi 

Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Standar Kompetensi (SK), Indikator, 

materi pembelajaran, media, alokasi waktu, penilaian dan aspek lainnya yang 

dibutuhkan oleh guru pada saat mengajar peserta didik di dalam kelas. 

5) RPP: merupakan bagian terpenting untuk guru yang dibuat berdasarkan pada 

keterangan silabus dan RPP ini umumnya hanya digunakan untuk satu atau 

beberapa KI/KD saja dalam silabus. Artinya satu RPP tidak boleh digunakan 

dalam dua waktu pengajaran namun hal ini dapat dikecualikan apabila masih 

ada peserta didik yang tidak memahami materi pelajaran. 

6) Lembar kerja siswa: mencakup kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta 

didik sebagai bentuk yang menggambarkan pemahaman mereka tentang 

pengetahuan yang didapatkannya. 

7) Instrumen penilaian sikap: adalah bagian-bagian terpenting lainnya dalam 

proses pembelajaran untuk memberikan gambaran mengenai deskripsi 

singkat yang mencakup sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik selama 

proses belajar mengajar berlangsung. 

8) Buku bahan ajar: setiap guru tidak pernah terlepas dari hal ini, karena buku 

merupakan sumber utama dan paling pokok untuk guru dalam menemukan 

suatu informasi untuk diajarkannya kepada peserta didik di sekolah. 

9) Buku absensi: merupakan suatu upaya dari sekolah untuk mengetahui 

perkembangan pendidikan oleh peserta didik melalui sistem pengecekan pada 

kehadirannya, akan tetapi perkembangan yang dimaksud bukan berarti 
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mengukur hasil belajar peserta didik namun lebih kepada menciptakan 

kedisiplinan peserta didik. 

10) Media pembelajaran: merupakan salah satu perangkat yang pada umumnya 

sering digunakan oleh guru meskipun banyak dari mereka tidak menyadari 

bahwa yang digunakan adalah dapat dikatakan sebagai media pembelajaran, 

karena segala sesuatu yang dapat menunjang proses belajar mengajar dengan 

bantual beberapa alat dari luar maka hal tersebut dikatakan sebagai media 

pembelajaran.  

 

e. Kurikulum pembelajaran 

Kurikulum pembelajaran yang berlaku di SDN Torongrejo 01 Batu ini 

ialah sudah berstatus aktif menerapkan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013 atau 

yang biasa disingkat menjadi K13. Tentu, dalam proses pembelajarnnya pun 

beberapa mata pelajaran sudah dikelompokkan sesuai atas hubungan atau 

keterkaitan yang dimilikinnya sehingga dalam kurikulum ini disebut sebagai 

pembelajaran tematik yaitu menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi 

dalam materi yang sama. 

Pernyataan tersebut memberikan penjelasan mengenai pengertian atau 

makna dari kata kurikulum itu sendiri yang dapat diartikan sebagia pedoman 

dalam menjalankan pendidikan di suatu daerah tertentu (Ahmad, 2014). Pendapat 

oleh Ahmad ini juga terbukti dengan adanya kepastian bahwa tidak semua sekolah 

di Indonesia mampu menerapkan kurikulum baru ini oleh karena beberapa hal 

seperti kelengkapan fasilitas dan kemampuan dari setiap masyarakat yang 

berbeda-beda sehingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan 
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keringanan bahwa hanya sekolah-sekolah yang sudah siap saja yang bisa 

menggunakan kurikulum baru ini. Itu artinya, kurikulum merupakan acuan pasti 

oleh guru maupu tenaga pendidik lainnya di lingkungan sekolah dalam 

menjalankan dan memajukan mutu pendidikan yang ada di sekolahnya.  

 

2. Media pembelajaran 

Seperti yang telah digambarkan pada bab sebelumnya, dalam proses 

belajar dan mengajar banyak permasalahan timbul saat pelaksanaanya di dalam 

kelas, sehingga guru dituntut untuk mampu bersikap profesioanal untuk 

menyelesaikan permasalahn yang timbul secara leih kreatif, salah satu 

permasalahan adalah adanya beberapa peserta didik yang masih sulit memahami 

materi yang diajarkan, sehingga penggunaan alat bantu sangat diharapkan. Alat 

bantu yang dijelaskan tersebut dalam dunia pendidikan sering disebut sebagai 

media pembelajaran. Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin dan merupakan 

bentuk jamak dari kata medium dan secara harfiah hal itu berarti perantara atau 

pengantar (Sadiman, dkk, 2014). Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh 

Bovee (dalam Asyhar, 2012: 4) bahwa media merupakan perantara atau pengantar 

suatu pesan informasi dari pengirim (sender) kepada penerima (receiver). Kedua 

pendapat tentang media di atas apabila dihubungkan ke dalam dunia pendidikan 

maka media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu materi dari 

guru kepada peserta didik.  

Perkembangan media pembelajaranpun sudah sangat meluas, tidak hanya 

digunakan di Indonesia saja akan tetapi sudah merambat ke berbagai negara dan 

dengan membawa peran pentingnya untuk kemajuan dunia pendidikan. Menurut 
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Umar (2013) perkembangan media itu sendiri telah menimbulkan dua kali dari 

empat kali revolusi dunia pendidikan yang artinya media pembelajarn tersebut 

sudah banyak digunakan karena fungsinya sendiri yang dapat meningkatkan suatu 

kompetensi yang dimiliki oleh setiap orang. Oleh karenannya, Umar berpendapat 

bahwa penggunaan media dalam lingkungan belajar di sekolah tidak dapat 

diabaikan karena semakin hari semakin banyak peserta didik yang ingin 

meningkatkan kemampuannya terutama dalam kompetensi belajarnya.  

Seperti pada umumnya tidak semua alat dapat disebut sebagai media 

pembelajaran namun apabila guru dapat mengembangkan alat tersebut menjadi 

lebih menarik dan mudah untuk digunakan baik oleh guru sendiri maupun peserta 

didik maka alat tersebut dapat dikatakan sebagai media pembelajaran (Supriadi, 

2012). Media pembelajaran secara garis besar berasal dari banyak hal seperti 

manusia, materi, dan kejadian yang dapat membangun kondisi peserta didik untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Haryoko, 2009). Dari kedua 

pendapat di atas dapat dilihat bahwa manusia dikatakan sebagai media apabila 

dapat memberikan pengetahuan kepada peserta didik contohnya dalam 

pembelajaran IPA fungsinya adalah untuk mengenalkan anggota-anggota tubuh 

dan dapat diaplikasikan di pelajaran lainnya. Begitu pula dengan materi dan 

kegiatan, apabila dilibatkan beberapa alat di dalamnya dan dapat mengembangkan 

kemampuan peserta didik dalam memperoleh ilmu pengetahuan baru maka hal 

tersebut tentu dikatakan sebagai media pembalajaran.  

Berdasarkan pada beberapa teori mengenai pengertian tentang media 

pembelajaran oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran mempunyai arti yang sangat luas yaitu sebagai suatu alat yang dapat 
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menyalurkan suatu informasi dari guru kepada peserta didik selama mengikuti 

proses belajar dan mengajar. Jenis mediapun beragam macam, tidak hanya berupa 

benda akan tetapi juga bisa berbentuk manusia, materi dan kegiatan-kegiatan yang 

secara langsung dapat memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang 

sesuatu baik yang belum mereka ketahui maupun yang sudah diketahui.  

 

2.1 Tujuan Media Pembelajaran 

Setelah mengetahui pengertian dari media pembelajaran di atas juga 

diperjelas dengan adanya beberapa teori yang diungkapkan langsung oleh 

beberapa peneliti, maka perlu diketahui bahwa media pembelajaran juga memiliki 

tujuannya tersendiri tergantung dari alasan pengguna dalam menggunakannya. 

Menurut Oemar Hamalik (dalam Musfiqon, 2012: 32) salah satu tujuan dari media 

dalam proses belajar mengajar adalah dapat membangkitkan keinginan, minat dan 

motivasi dari peserta didik untuk merangsangnya dalam menerima materi yang 

diajarkan oleh guru selama proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) 

berlangsung. Sehingga ketika media digunakan dalam proses pembelajaran secara 

langsung hal tersebut dapat menarik perhatian peserta didik karena menganggap 

media sebagai sesuatu yang memudahkannya dalam menerima ilmu pengetahuan 

dan menimbulkan suasana yang menyenangkan (joyfull) bagi peserta didik 

sebagai bentuk hal baru dalam proses belajar (Riyan (dalam Asyhar, 2012: 29). 

Tujuan lain dari penggunaan media pembelajaran menurut Hamdani 

(2011: 72) adalah untuk memperlancar jalannya komunikasi antara pendengar 

dengan pemberi pesan atau suatu informasi. Berdasarkan pada hal tersebut maka 

penggunaan dari media ini sendiri semakin dianggap penting keberadaanya dalam 
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meningkatkan kompetensi seseorang, hal ini dikarenakan proses komunikasi 

merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi suatu kegiatan menjadi 

sangat baik atau sebaliknya. Berdasarkan pada pemahaman mengenai tujuan dari 

media pembelajaran di atas, maka jika digambarkan dalam suatu bagan akan 

terlihat seperti di bawah ini: 

 

Bagan 1.1 Kedudukan Media Pembelajaran dalam Proses KBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa penggunaan 

media pembelajaran dalam proses KBM sangatlah membantu guru dan terutama 

bagi peserta didik yang pada dasarnya penerapan media tersebut adalah untuk 

meningkatkan kompotensi peserta didik.  

  

2.2 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Selain tujuan yang disebutkan di atas, ada beberapa fungsi lain yang 

dimiliki oleh media pembelajaran (Asyhar, 2012: 29), yaitu: 

GURU 

MEDIA 

Mengembangkan 

Meningkatkan 

Mengaktifkan 

Peserta 

Didik 

Komunikasi 
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1. Media sebagai sumber belajar 

Fungsi utama media pembelajaran tidak sekedar sebagai alat bantu tetapi juga 

merupakan suatu strategi dalam proses pembelajaran dan sebagai sebuah 

starategi media mempunyai banyak fungsi lainnya salah satunya adalah sebagai 

sumber belajar. Media sebagai sumber belajar merupakan suatu komponen 

dalam sistem pembelajaran yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, tehnik, dan 

lingkungan yang nantinya mampu memberikan pengaruh pada hasil belajar 

peserta didik (Mudhofir dalam Asyhar, 2012: 29). 

2. Fungsi semantik 

Pada fungsi semantik ini sendiri memberikan pemahaman bahwa setiap peserta 

didik pasti memiliki perbedaan dalam memahami suatu makna dari materi yang 

diajarkan oleh guru sehingga adanya media pembelajaran ini mampu 

menyatukan dan menyamakan perbedaan tersebut menjadi satu pemahaman 

yang utuh dan dengan kata lain peserta didik tidak akan mengalami 

kesalahpahaman dalam memahami suatu materi pembelajaran. 

3. Fungsi manipulatif 

Kemampuan media yang satu ini menjadikannya sebagai suatu benda yang 

mempunyai nilai tinggi artinya sangatlah berguna bagi guru terutama dalam 

memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang suatu peristiwa yang 

tidak akan terjadi dua atau tiga kali, atau menjelaskan tentang sesuatu yang 

keberadaanya sangat jauh dari bumi seperti mengenalkan planet dan lain 

sebagainya. Peran media dari fungsi manipulatif ini adalah menampilkan 

kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara sesuai dengan 

kondisi, situasi, tujuan da sasarannya. Manipulatif ini biasanya digunakan 
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untuk menggambarkan suatu benda yang berukuran besar, terlalu kecil seperti 

atom,  sampai kepada benda yang sangat berbahaya sehingga sangat aman 

digunakan oleh peserta didik pada umur tertentu. 

4. Fungsi fiksatif 

Fungsi fiksatif ini di dalam penggunaan media sering kali disebut sebagai 

perekam karena dengan suatu media atau alat mampu menangkap suatu 

peristiwa atau kejadian tertentu, kemudian menyimpanya dan setelah itu 

menampilkan kembali kepada peserta didik. Fungsi ini sangat bermanfaat bagi 

guru ketika akan menjelaskan suatu materi yang berkaitan tentang suatu 

peristiwa yang terjadi dahulu kala atau tidak bisa terulang kedua kali.  

5. Fungsi distributif 

Fungsi yang satu ini dapat dikatakan sebagai suatu harapan yang dimiliki oleh 

sebagian besar orang tak terkecuali peserta didik di sekolah, karena dalam 

fungsi ini dapat menampung jumlah peserta didik yang banyak, sehingga 

sangat efisien bagi sekolah terutama dalam hal biaya dan waktu. Fungsi lebih 

jelasnya antara lain: 

a. Mengatasi batas-batas ruang dan waktu. 

b. Mengatasi keterbatasan inderawi manusia. 

6. Fungsi psikologis 

Selain beberapa fungsi di atas, ternyata media pembelajaran juga dapat 

mempengaruhi psikologis peserta didik (manusia), beberapa hal yang 

termaksud ke dalamnya adalah fungsi atensi, afektif, kognitif, imajinatif, dan 

motivasi.  
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a. Fungsi atensi: mengambil perhatian peserta didik terhadap materi yang 

diajarkan. 

b. Fungsi afektif: dapat mengunggah perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan 

dan penolakan peserta didik terhadap materi yang diajarkan oleh guru. 

c. Fungsi kognitif: hal ini digambarkan secara umum bahwa dengan media, hal 

itu dapat memberikan suatu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman peserta didik tentang sesuatu. 

d. Fungsi psikomotorik: semua media pada dasarnya selalu melibatkan 

keaktifan peserta didik untuk menunjang keberhasilannya, sehingga hal ini 

dapat meningkatkan keterampilan serta fisik peserta didik.  

e. Fungsi imajinatif: dengan sebuah media ternyata mampu mengembangkan 

kemampuan peserta didik dalam menciptakan suatu objek yang tidak hanya 

berhubungan dengan pendidikan namun juga tekhnologi dan lain 

sebagainya, sehingga mampu memberikan gambaran kepada peserta didik 

tentang bagaimana merancang sesuatu di masa depan. 

f. Fungsi motivasi: fungsi ini sangat penting bagi peserta didik, karena dengan 

meningkatnya motivasi pada mereka, secara langsung juga akan 

mempengaruhi hasil belajarnya. 

g. Fungsi sosio-kultural: dengan adanya sebuah media ternyata mampu 

mengatasi hambatan sosio kultural antar peserta didik dalam jumlah yang 

cukup besar dengan perbedaan budaya, kebiasaan, adat, lingkungan dan 

pengalaman yang setiap orang pasti memiliki perbedaan dalam berpendapat 

sehingga dengan adanya media mampu menyatukan perbedaan tersebut. 
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Fungsi tersebut kemudian dirincikan oleh Umar (2013) yaitu: 

1. Membantu peserta didik dalam memudahkannya untuk menerima materi yang 

diajarkan, dan juga memudahkan guru dalam menjelaskan materi pelajarannya 

dengan cara yang mampu mengunggah perasaan peserta didik untuk semangat 

dalam  belajar. 

2. Memberikan pengalaman yang lebih nyata pada peserta didik, hal tersbeut 

digambarkan pada peran media pembelajaran dalam menangani permasalahan 

suatu pengatahuan yang menjelaskan tentang peristiwa yang terbatasi oleh 

ruang dan waktu. 

3. Media mampu menarik perhatian peserta didik lebih besar sehingga hal ini 

dengan mudah mampu meningkatkan kompetensi peserta didik dalam belajar. 

4. Semua indera peserta didik dapat diaktifkan. 

5. Dapat membangkitkan dunia teori yang selama ini diajarkan oleh guru kepada 

peserta didik sehingga peserta didik tidak hanya menggambarkannya secara 

abstrak di dalam pikiran mereka.  

Sedangkan menurut Sanaky (dalam Mustaqim, 2016) fungsi media 

pembelajaran bagi peserta didik adalah sebagai berikut: 

1. Menghadirkan suatu objek yang sebenarnya langka bagi peserta didik atau guru 

dalam melihatnya secara langsung. 

2. Menjadi duplikat bagi benda tertentu yang tidak mampu dirasakan oleh peserta 

didik. 

3. Menjadikan semua konsep pembelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret 

atau nyata. 

4. Memberikan kesamaan dalam pendapat peserta didik yang berbeda-beda. 
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5. Mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi baik pada guru maupun peserta 

didik. 

6. Mampu menyajikan kembali materi-materi yang tidak diperoleh sebelumnya 

karena beberapa permasalahan. 

7. Memberikan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik.  

Berdasarkan pada beberapa fungsi media pembelajaran bagi peserta didik 

seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli di atas, maka secara garis besar media 

pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar (Munadi, dalam Mustaqim, 2016). 

Pendapat oleh Munadi tersebut apabila diperhatikan secara mendalam tentang 

beberapa point dari fungsi media di atas, maka akan tergambar bahwa media 

digunakan sebagai sumber belajar yang dapat memberikan pengetahuan kepada 

peserta didik, sama halnya sebagai peran dari seorang guru, namun media di sini 

berbentuk sebuat alat yang dikembangkan oleh guru menjadi lebih efektif dan 

efisien bagi peserta didik dalam menerima ilmu pengetahuan yang diajarkan.  

Sedangkan manfaat media pembelajaran sendiri seperti yang dijelaskan 

oleh Falahudin (2014) di dalam jurnalnya bahwa media bermanfaat sebagai: 

1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan 

Semua teori yang diajarkan oleh guru kepada peserta didik tentu memiliki 

perbedaan sehingga hal tersebut membuat pemahaman peserta didik menjadi 

beragam, oleh karena adanya hal tersebut maka dengan adanya media 

pembelajaran dapat menyatukannya. 

2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik 

Sebagian besar peserta didik tentu memiliki rasa bosan dan lelah dalam 

menjalani kewajibannya sebagai pebelajar di sekolah, namun hal tersebut 
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dapat diatasi apaila guru menggunakan media pembelajaran, karena salah satu 

karakteristik dari media adalah menarik yang artinya media haruslah indah 

untuk dilihat oleh peserta didik maupun guru. 

3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif 

Dalam kasus ini, masih banyak peserta didik yang sulit melakukan 

komunikasi dua arah, sehingga adanya media hal ini mampu diatasi dan 

secara langsung yang terjadi dalam lingkungan belajar, guru mampu menjadi 

pendidik yang baik dan dapat pula menjadi pembicara yang baik untuk 

peserta didiknya.  

4. Sangat efisien untuk masalah waktu dan tenaga 

Setiap guru tentu memiliki batasan dalam hal tenaga maupun waktunya, hal 

tersebut terjadi karena banyak faktor sehingga dengan adanya media masalah 

yang terjadi baik yang terkendala oleh waktu maupun tenaga mampu 

digantikan dengan penggunaan dari media pembelajaran.  

5. Meningkatkan hasil belajar peserta didik 

Setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda baik dalam 

menerima ilmu pengetahuan maupun menyalurkan kepada yang lainnya, 

namun semua itu berujung pada hasil belajarnya. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, penggunaan media sangat 

meyakinkan. 

6. Dengan media, pelaksanaan pembelajaran apapun namanya dapat dilakukan 

di mana saja dan kapan saja 

Sama halnya dengan batasan waktu dan tenaga di atas, sehingga dengan 

media guru dapat menggantikan pelajaran yang kosong atau apapun 
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permasalahannya dalam mengajar, sehingga peserta didik tidak ketinggalan 

dalam menerima pengetahuan yang sama dengan yang lainnya.  

7. Dapat menumbuh kembangkan sikap positif peserta didik 

Ternyata, dengan penggunaan media dalam proses pembelajaran mampu 

mempengaruhi sikap peserta didik dalam menerima pelajaran, salah satunya 

ialah dari rasa malas menjadi tertarik dan semangat. 

8. Meningkatkan peran guru sebagai sumber belajar utama peserta didik 

Setiap peserta didik menganggap bahwa sumber belajar utama mereka adalah 

guru, namun guru sendiri mempunyai hal lain yang dijadikannya sebagai 

sumber belajar, salah satunya dengan media. Guru mampu membagi 

perannya sebagai guru tanpa mengurangi satupun kewajibannya sebagai guru 

di kelas. 

9. Mata pelajaran yang abstrak menjadi konkrit 

Banyak mata pelajaran di sekolah berasal dari apa yang terjadi di alam, 

seperti pembelajaran IPA dan IPS, di dalam kedua ilmu pengetahuan tersebut 

ada beberapa hal yang tidak bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh peserta 

didik seperti planet dan lain sebagainya, sehingga dengan media mampu 

menciptakan sesuatu menjadi lebih nyata. 

10. Media mampu mengatasi keterbatasan indera manusia 

Salah satu fungsi dari media tersebut adalah dapat dilihat dan diperhatikan 

kepada peserta didik terutama mereka yang memiliki keterbatasan tertentu 

dalam belajar seperti tunanetra, tunarungu dan lain sebagainya. Contoh yang 

lebih mudah, beberapa peserta didik yang mengalami keterbatasan pada 

matanya yang tak mampu melihat, maka mereka bisa menggunakan beberapa 
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alat bantu yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mengenal apa yang 

diajarkan oleh guru, dengan kata lain, media sangat bermanfaat bagi mereka 

yang memiliki kukarangan.  

 

Manfaat lain dari media pembelajaran seperti yang dijelaskan oleh 

Sanaky (dalam Mustaqim, 2016) adalah sebagai berikut: 

1. Media dapat meningkatkan motivasi belajar anak karena adanya ketertarikan 

terhadap sebuah benda. 

2. Media mampu memperjelas makna yang dijelaskan dibeberapa buku pelajaran 

atau teori-teori yang ada kemudian menjadi sangat nyata. 

3. Metode pembelajaran yang digunakan oleh gurupun dapat bervariasi sehingga 

guru tidak terlalu fokus pada satu atau dua metode pembelajaran saja sehingga 

peserta didikpun merasa semangat dalam belajar. 

4. Peserta didik lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran. 

Manfaat lainnya dari media pembelajaran juga dijelaskan oleh Midun 

(dalam Asyhar, 2012: 41) yang memiliki kejelasan serta pemahaman yang lebih 

banyak mengenai manfaat media pembelajaran bagi guru dan peserta didik, yakni: 

1. Dengan media dapat memperluas cakrawala sajian materi pembelajaran yang 

sebelumnya diberikan oleh guru dari buku, foto, dan sumber belajar lainnya, 

yang kemudian diperjelas dengan penggunaan media.  

2. Dengan menggunakan media pembelajaran, peserta didik akan mendapatkan 

pengalaman yang beragam tidak hanya mengenai satu mata pelajaran tertentu 

saja akan tetapi lebih dari itu. 
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3. Dengan menggunakan media dapat memberikan pengalaman yang nyata 

kepada peserta didik. 

4. Dengan menggunakan media dapat memudahkan sesuatu yang sulit bagi 

peserta didikseperti lokasi yang jauh, ukurannya yang terlalu besar, ukurannya 

terlalu kecil seperti virus dan lain sebagainya serta rentang waktu yang 

memungkinkan untuk tidak dilakukan pemutaran ulang. 

5. Dengan menggunakan media mampu memberikan informasi yang nyata dan 

akurat bagi peserta didik setelah membaca beberapa teori dari buku dan lain-

lain. 

6. Media dapat menambah kemenarikan tampilan materi sehingga meningkatkan 

motivasi peserta didik untuk belajar dan secara langsung memberikan tingkat 

efiens dan efektif yang tinggi untuk peserta didik. 

7. Media dapat merangsang peserta didik untuk berfikir secara kritis, 

menggunakan kemampuan imajinasinya dan mengembangkannya sehingga 

bisa melahirkan kreativitas yang jauh lebih bagus dari sebelumnya. 

8. Penggunaan media dapat meningkatkan efektifitas dalam pembelajaran. 

9. Media dapat memecahkan permasalahan dalam dunia pendidikan baik yang 

berbentuk mikro maupun makro.  

Hampir semua ahli memiliki pendapat yang sama tentang manfaat dari 

penggunaan media pembelajaran baik untuk guru maupun bagi peserta didik, 

namun secara garis besar manfaat dari media pembelajaran bagi peserta didik 

adalah memberikan kemudahan dalam menerima materi yang diajarkan sehingga 

mampu meminimalisir keadaan malas yang muncul dari dalam diri peserta didik 

karena materi yang cukup membosankan bagi mereka. Sedangkan bagi guru, 
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manfaat media sangatlah banyak yaitu memudahkan mereka dalam 

menyampaikan materi, mempengaruhi hasil belajar peserta didik, memudahkan 

semua hambatan yang terjadi baik masalah waktu, tenaga, maupun masalah 

pribadi lainnya, dan tentu memberikan semangat baru bagi guru dalam 

meningkatkan kreatifitasnya dalam memilih dan memilah media mana yang baik 

untuk diterapkan kepada peserta didik.  

2.3 Jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran juga mempunyai beragam jenis yang terbagi dalam 

beberapa kelompok, seperti yang dijelaskan oleh Asyhar (2012: 45) bahwa ada 

empat jenis media pembelajaran yang digunakan di sekolah, yaitu: media audio, 

visual, audio-visual, dan multimedia. Media audio adalah jenis media yang 

melibatkan indera pendengaran (telinga) peserta didik yang berarti bahwa benda 

tersebut hanya dapat didengar tidak bisa dilahat maupun diraba, contohnya adalah 

seperti tape recorder, radio, MP3, dan CD player. Media visual sendiri merupakan 

jenis media yang penggunaannya melibatkan indera penglihatan (mata), 

contohnya seperti buku cetak, modul, jurnal, peta, gambar, poster, dan lain 

sebagainya dan media audio-visual adalah jenis media pembelajaran yang 

menggabungkan antara penglihatan (mata) dan pendengaran (telinga) artinya 

media tersebut dapat dilihat juga didengar, contohnya seperti film, video, program 

TV, dan lain sebaginya. Sedangkan multimedia adalah salah satu jenis media yang 

asalnya tidaklah dari alam atau berada di sekitar lingkungan bermain peserta didik 

akan tetapi berupa software yang lokasinya hanya ada di dalam komputer, laptop 

maupun notebook dan contohnya seperti PPT (Power Point), video dari youtube, 

dan lain sebagainya.  
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Namun, Musfiqon (2011: 70) mengelompokkan jenis media menjadi dua, 

yaitu: 

1. Jenis media ditinjau dari tampilan 

a. Media visual: seperti halnya yang dijelaskan oleh Asyhar bahwa jenis media 

visual ini adalah media yang melibatkan peran dari indera penghilatan 

(mata), jadi semua alat bantu yang digunakan yang pada hakikatnya dapat 

dilihat oleh mata maka hal tersebut disebut sebagai media visual. Contoh 

media visual adalalah gambar/foto, sketsa, diagram, bagan/chart, grafik, 

kartun, poster, peta dan globe, papan flanel, dan papan buletin. 

b. Media audio: jenis media yang menekankan pada indera pendengaran 

peserta didik sehingga contoh bendanya pun sering digunakan oleh peserta 

didik dalam kehidupan sehari-harinya, seperti radio, alat perkam pita 

magnetik, dan laboratorium bahasa.  

c. Media kinestetik: jenis media ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh 

Asyhar, karena pada dasarnya media kinestetik melibatkan sentuhan 

(touching) antara guru dengan peserta didik atau perlu adanya perasaan 

yang mendalam bagi guru untuk melakukan proses belajar mengajar yang 

baik, contohnya seperti dramatisasi, demonstrasi, permainan dan simulasi, 

karya wisata, dan survey masyarakat, . 

2. Jenis media ditinjau dari penggunaannya 

a. Media proyeksi: jenis media ini dapat terlihat apabila guru menggunakan 

LCD sebagai alat bantu untuk menampilkan beberapa gambar yang 

mencakup dengan materi yang akan diajarkan. 
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b. Media non-proyeksi: contohnya seperti wallsheets, buku cetak, dan papan 

tulis.  

Pengungkapan jenis media oleh Musfiqon ini apabila diperhatikan adalah 

merupakan gambaran luas dari apa yang dikelompokkan oleh Asyhar, yang 

artinya jenis media yang dijelaskan oleh Musfiqon apabila dikelompokkan ke 

dalam kelompok besar dan secara lebih luas, maka akan sama terlihat seperti yng 

dijelaskan oleh Asyhar bahwa jenis media itu dapat dilihat, didengar, dan 

penggabungan antara keduanya. Namun, dalam kegiatan penelitian ini, peneliti 

lebih memfokuskan pada penggunaan media audiovisual sebagai jenis media yang 

menggabungkan beberapa fungsi tertentu guna untuk lebih memudahkan peserta 

didik memahami materi yang diajarkan.  

 

2.4 Pemilihan Media Pembelajaran 

Seperti yang dijelaskan pada bab di atas, bahwa tidak semua alat dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran oleh guru, oleh karena itu Sadiman, dkk 

(2014: 83) memberikan beberapa penjelasan mengenai cara pemilihan media 

pembelajaran oleh guru sebelum menggunakannya dalam proses belajar mengajar 

karena media yang tidak sesuai akan menimbulkan kesalahpahaman bagi peserta 

didik sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan belum dikatakan baik. 

Sadiman, dkk mengungkapkan bahwa media pembelajaran terbagi dalam dua 

kelompok yaitu media jadi dan media rancangan. Kedua jenis media tersebut 

memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, dimana media jadi sangat 

hemat pada waktu, tenaga, dan biaya pengadaanya sedangkan media yang 

dirancang sangat membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, namun dari kedua 
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jenis media ini, untuk media jadi seorang guru perlu mempehatikan beberapa 

pertimbangan dasar dalam memilih media pembelajaran. 

Beberapa pertimbangan dasar tersebut dikupas secara lebih rinci oleh 

Sadiman, dkk yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah jenis media tersebut relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai? 

2. Apakah ada informasi yang lebih banyak tentang jenis media tersebut, 

sehingga dalam penggunaanyapun dapat berlangsung mudah baik untuk 

guru maupun peserta didik. 

3. Apakah jenis media yang ada dipasaran sudah divalidasi keamananya? 

4. Apakah jenis media yang dipilih boleh dilihat terlebih dahulu segala 

sesuatunya, hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan kecil pada guru 

dan terutama peserta didik. 

5. Apakah media tersebut baik untuk digunakan dalam jangka waktu yang 

cukup lama? 

Berdasarkan pada beberapa pertimbangan di atas, inti dasar dari 

pemilihan media adalah bahwa alat tersebut sangat aman untuk diterapkan pada 

anak usia tertentu semisal untuk peserta didik SD guru haruslah memperhatikan 

banyak hal dalam memilih media karena anak pada usia ini rentan melakukan 

kesalahan sekalipun pada mainannya, dan begitu seterusnya untuk peserta didik di 

SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas). 

3. Media Audiovisual 

3.1 Pengertian Media Audio Visual 
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Seperti halnya yang dijelaskan sebelumya, media audiovisual adalah 

jenis media yang digunakan oleh guru dengan melibatkan kedua indera sekaligus 

yaitu mata dan telinga, artinya segala jenis benda atau alat bantu yang digunakan 

oleh guru selama proses belajar mengajar berlangsung yang kesemuanya dapat 

dilihat dan didengar adalah contoh dari media audiovisual. Menurut Haryoko 

(2009) media audivisual adalah jenis media pembelajaran yang menyampaikan 

informasi mengenai suatu ilmu pengetahuan tertentu yang memiliki dua 

karaktristik yaitu dapat didengar dan dilihat. Pernyataan yang sama juga 

dijelaskan oleh Suharto & Kusumadewi (2010) bahwa media audio visual adalah 

media yang menampilkan gambar dan memperdengarkan suara.  

Berdsarkan pada pernyataan kedua pendapat di atas maka dapat dilihat 

bahwa media audiovisual adalah segala jenis alat bantu yang digunakan sebagai 

media pembelajaran yang penggunaannya dapat dilihat dan dapat juga didengar 

oleh peserta didik. Seperti yang dilakukan oleh Aristo Rahadi (dalam Suharto & 

Kusumadewi, 2010) saat proses belajar mengajar dengan menerapkan media 

audio visual, Aristo memperlihatkan sebuah video kepada peserta didik dan dalam 

video tersebut terdapat beberapa orang penari dan juga musik khas jawa yang 

dijadikan sebagai backsound dari tari tersebut, dari contoh tersebut maka video 

dapat dikatakan sebagai media audio visual karena dapat dilihat oleh peserta didik 

dan dapat pula didengar oleh mereka.  

Wingkel (dalam Purwono, dkk, 2014) memberikan penjelasan yang 

sedikit berbeda dari yang lainnya, Wingkel berpendapat bahwa media audio visual 

adalah penggabungan antara audio dan visual yang diciptakan sendiri seperti 

gambar yang kemudian disatukan dengan sebuah musik. Berdasarkan pada 
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penjelasan dari Wingkel tersebut maka timbul gambaran baru yang mengatakan 

bahwa media ini dibuat sendiri oleh tangan manusia, akan tetapi jika ditelaah 

lebih jauh bahwasanya video, film, dan lain sebagainya yang merupakan contoh 

dari media audio visual seperti yang disebutkan di atas juga dibuat oleh tangan 

manusia. Masih dalam jurnal yang sama, Wina Sanjaya juga memberikan 

pendapatnya tentang media audio visual yang berarti suatu media yang 

menggabungkan unsur suara dan unsur gambar yang dapat dilihat. Pendapat dari 

Wina ini sedikit mengecoh pemahaman sebagian orang karena semua gambar 

tentu dapat diihat, namun Wina hanya ingin menekankan sebuah informasi 

penting mengenai audio visual.  

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ahli mengenai pengertian 

media audio visual antara lain (Wahidin, 2012): 

1. Ronal Anderson (1994) : media audio visual merupakan rangkaian 

gambar elektronis yang disertai oleh unsu suara (audio) dan unsur 

gambar yang kemudian dituangkan dalam pita video (video tape).  

2. Andre Rinanto (1982) : media audio visual adalah media yang 

menggabungkan antara audio dan visual. 

Kedua pendapat di atas memperlihatkan bahwa semua ahli memberikan pendapat 

yang sama mengenai media audio visual karena berdasarkan pada namanya media 

ini tentu menggabungkan antara media audio (suara) dengan media visual 

(penglihatan) sehingga nantinya segala bentuk alat yang digunakan dalam jenis 

media ini yang mengeluarkan suara dan dapat dilihat berarti jenis media yang 

digunakan adalah media audio visual. 
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Waryanto (2007) memberikan penjelasan tambahan dari sekian banyak 

pengertian media audio visual yang dijelaskan di atas, bahwasanya dalam media 

audio visual terbagi lagi menjadi dua jenis yaitu media audio visual diam dan 

gerak. Kedua jenis media audio visual ini sering ditemukan digunakan oleh guru 

dalam mempermudah proses belajar mengajar, contoh jenis media audio visual 

diam adalah seperti gabungan beberapa gambar yang dituang dalam slide-slide 

tertentu dan ditambahkan beberapa efek suara yang kemudian menjadikan gambar 

tersebut menjadi lebih hidup, kemudian untuk media audio visual gerak dapat 

dilihat dari film, VCD, dan alat lainnya yang pada dasarnya sudah memiliki gerak.  

Pendapat  yang hampir sama oleh Waryanto tersebut juga dijelaskan oleh 

Fazil (2013) namun terdapat beberapa tambahan mengenai pengelompokkan 

media audio visual ini, yaitu media audio visual murni dan tidak murni. Audio 

visual murni di sini merupakan beberapa alat bantu yang keberadaanya murni dari 

alam (asli) sedangkan yang tidak murni tentu adalah hasil buatan manusia itu 

sendiri baik yang terbentuk dari mesin elektronik lainnya. Berdasarkan pada 

kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa inti dari media auido 

visual adalah adanya beberapa gambar yang ditampilkan oleh guru yang 

kemudian digabungkan dengan efek suara lainnya, contoh mudahnya adalah 

televisi. Di dalam beberapa buku menyebutkan bahwa buku adalah salah satu 

contoh dari media audio visual.  

 

3.2 Kekurangan dan Kelebihan Media Audio Visual 

Oleh karena fungsi dan manfaatnya yang lebih banyak didapatkan oleh 

peserta didik dari pada penggunaan jenis media lainnya, namun tidak menutup 
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kemungkinan bahwa dalam media audio visual juga memiliki kekurangan dan 

kelebihan lainnya, seperti: 

Kelebihan: 

1. Media ini dapat digunakan dalam bentuk kelas klasikan maupun 

individual. 

2. Dapat digunakan seketika, artinya guru tidak perlu mengupayakan efek 

suara lainnya untuk menjelaskan gambar yang ada di sebuah LCD. 

3. Dapat digunakan secara berulang. 

4. Dapat menyajikan materi secara lebih jelas karena selama proses 

penggunaanya, peserta didik akan menjadi diam dan hanya akan 

mendengar apa yang dibicarakan oleh audio dari materi tersebut. 

5. Dapat menyajikan beberapa objeka yang sangat berbahaya untuk 

didatangkan. 

6. Dapat menyajikan materi lebih detail. 

7. Guru tidak memerlukan ruang gelap hanya saja sedikit lebih menghindari 

sinar matahari agar gambar yang ditampilkan menjadi lebih jelas dan 

terlihat oleh seluruh peserta didik. 

8. Materi yang ada, dapat dipercepat dan diperlambat apabila terdapat 

hambatan dari masing-masing peserta didik sehingga waktu 

pembelajaranpun tidak terbuang begitu saja.  

Kelemahan: 

1. Meskipun menyediakan gambar beserta suara yang menjelaskannya, 

ternyata penggunaan media ini tidak dapat direvisi dan tentu hanya 
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digunakan sekali kecuali guru perlu mencari materi lainnya baik dari film 

maupun video-video lainnya.  

2. Harga relatif lebih mahal karena tidak semua video, film dan beberapa 

contoh media audio visual lainnya mudah untuk didapat karena 

keberadaanya yang hanya bisa dilakukan oleh profesional saja, sehingga 

sangat memerlukan keahlian khusus.  

 

3.3 Kegunaan Media Audio Visual dalam Pembelajaran 

Seperti halnya yang dijelaskan oleh beberapa ahli mengenai konsep dasar 

dan pengertian dari media audio visual di atas maka terdapat makna yang 

menggambarkan kegunaan atau manfaat dari penggunaan media audio visual oleh 

guru, dengan kata lain ada beberapa manfaat atau kegunaan yang akan diperoleh 

oleh guru selama menerapkan media pembelajaran audio visual dalam kelas 

(Fazil, 2013) berikut beberapa manfaat tersebut: 

1. Menciptakan komunikasi yang efektif  

Setiap guru tentu mengharapkan terciptanya komunikasi yang baik dengan 

peserta didiknya, oleh karenanya dalam penggunaan media audio visual ini 

ternyata mampu menciptakan komunikasi yang baik tersebut karena 

selama pelaksanaan proses belajar, peserta didik akan dihadapkan pada 

beberapa gambar yang kemudian terdapat efek suara yang menjelaskan 

makna dari gambar-gambar tersebut dan terkadang hanya ada efek suara 

lainnya yang hanya melatari gambar tersebut, sehingga dalam pikiran 

peserta didik muncul beberapa pertanyaan yang dari pertanyaan tersebut 

secara langsung menjadikan mereka aktif dalam belajar.   
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2. Peserta didik lebih mudah mengerti pada materi pelajaran 

Seperti yang digambarkan pada manfaat pertama di atas, dengan 

diterapkanya beberapa gambar bergerak yang dijadikan sebagai bentuk 

manipulasi dari beberapa bagian dari mata pelajaran seperti binatang 

purba, binatang buas, dan lain sebagainya karena di dalam media audio 

visual akan memberikan gambaran mengenai hal sulit tersebut secara 

detail baik melalui video maupun film singkat.  

3. Berguna bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus 

Tidak semua peserta didik sempurna baik dalam hal fisik maupun nonfisik, 

sehingga sangat tepat bagi guru dalam menggunakan jenis media yang 

menggabungkan antara visual dan audio, contohnya seperti peserta didik 

yang mengalami kesulitan dalam mendengar maka dapat melihat 

gambarnya saja dan setelahnya meminta penjelasan lebih lanjut kepada 

guru yang bersangkutan, dan sebaliknya. 

4. Membangkitkan semangat peserta didik 

Melalui tampilan-tampilan kreatif yang ditunjukkan melalui media audio 

visual ini tentu akan sangat menggugah keinginan peserta didik untuk 

menyelidiknya lebih lanjut ketika mereka berada di lingkungan rumahnya 

selain itu mereka dapat juga bertanya kepada orangtuanya, namun yang 

terpenting adalah selama proses belajar mereka akan semangat untuk 

mempelajari materi yang ada. 

 

5. Mempengaruhi hasil belajar 
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Dari semua kegunaan media audio visual di atas nantinya akan berujung 

pada hasil belajar mereka di sekolah, apabila mereka memiliki pemahaman 

yang luar biasa setelah diterapkannya media audio visual oleh guru maka 

hasil belajar mereka tentu akan meningkat dan secara tidak langsung 

penggunaan mediapun menjadi sangat wajib di sekolah tersebut. 

 

3.4 Contoh Media Audio Visual 

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas yang juga memberikan 

sedikit contoh dari media audio visual maka dalam hal ini peneliti mencoba 

memberikan secara lebih jelas mengenai beberapa contoh lain dari media audio 

visual yang dapat digunakan oleh guru di dalam kelas yang kemanaannyapun 

sudah diuji (Rohman, 2015), berikut beberapa contohnya: 

1. Televisi 

2. Proyektor Transparasi (OHP) 

3. Video 

4. Komputer atau laptop (apabila dapat menampilkan gambar dan suara). 

setelah mengetahui lebih banyak mengenai media audio visual maka 

tentu bagi seorang guru akan sangat mudah mengaplikasikannya ke dalam 

berbagai jenis mata pelajaran dan guru hanya akan membuat media tersebut lebih 

kreatif dan mudah digunakan oleh peserta didik nantinya sehingga materi yang 

diajarkan menjadi mudah bagi mereka, salah satu mata pelajaran yang sejatinya 

selalu melibatkan hal-hal yang sulit untuk didatangkan dan diperlihatkan 

keberadaanya kepada peserta didik sehingga sangat sulit bagi mereka apabila 
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hanya menghayalkanya saja, pelajaran tersebut adalah IPA (Ilmu Pengetahuan 

Alam), salah satu mata pelajaran yang ada baik dari bangku SD, SMP dan SMA.  

 

4. IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Pembelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang 

memperkenalkan peserta didik tentang alam tidak hanya mengenai tumbuh-

tumbuhan saja, akan tetapi juga tentang binatang, manusia, benda luar angkasa 

dan lain sebaginya yang terdapat di dalam bumi tercinta. Wahyuni (2011) juga 

memiliki permasaan mengenai pemahaman tentang IPA tersebut bahwa IPA 

merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang terkait dengan cara mencari 

tahu tentang alam secara sistematis melalui proses menemukan. Proses 

menemukan seperti yang diungkapkan oleh Wahyuni tersebut memberikan 

gambaran tentang proses belajar mengajar yang dialami langsung oleh peserta 

didik sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dan menemukan tentang segala 

sesuatu yang ingin mereka ketahui. 

Peserta didik yang masih belajar dibangku sekolah dasar adalah memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda dalam menerima suatu ilmu pengetahuan yang 

baru, oleh karena itu banyak guru mengupayakan segala cara agar peserta didik 

mampu dan mau untuk belajar seperti halnya pembelajaran IPA ini. Pembelajaran 

IPA di sedkolah dasar sangat ditekankan untuk lebih diperhatikan oleh guru-guru 

karena pada saat-saat inilah peserta didik dididik untuk mengenal alam mereka 

termasuk lingkungan dan hal lainnya yang ada di sekitar mereka, oleh karenannya 

kedudukan IPA ini menjadi sangat penting dalam kurikulum pembelajaran 

(Depdiknas, 2006), karena di dalam pembelajaran IPA ini akan dapat 



46 
 

 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran bagi peserta didik 

tentang adanya suatu hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, tekhnologi, masyarakat melalui proses belajar dan mengajar 

(Widiana, 2016).   

Berdasarkan pada pernyataan di atas, maka akan sangat mudah 

mengatakan bahwa pembelajaran IPA di sekolah sangatlah penting apabila guru 

mampu menjelaskan tentang bagaimana peserta didik dapat hidup, melalui 

pemahaman tersebut peserta didik akan mencarai tahu dan melakukan komunikasi 

yang aktif baik pada orang tua di rumah, pada teman bermainnya atau pada 

masyarakat sekitar, kemudian dari semua itu mereka akan mengetahui bahwa 

mereka hidup karena mereka makan, makanan kemudian diperoleh dari alam, dan 

alamlah yang menyediakannya namun dengan usaha manusia sendiri makanan 

tersebut menjadi layak untuk dikonsumsi. Dari pernyataan singkat ini akan 

muncul pertanyaan besar pada peserta didik dan dari sinilah guru bisa 

menanyakan tentang bagaimana lingkungan mereka, apa saja yang mereka lihat di 

lingkungan sekitar mereka, dan pertanyaan lainnya yang mempunyai hubungan 

dengan pembelajaran IPA.  

Namun, apabila guru masih sulit dalam menjelaskan hal tersebut, maka 

akan sangat mudah bagi mereka dalam menggunakan media audiovisual dengan 

memperlihatkan berbagai macam video tentang alam dan seluruh isinya yang 

setiap hari dilihat dan dirasakan langsung oleh peserta didik. Hal ini kemudian 

dikatakan oleh NRC (1996) bahwa ada enam standar seorang guru dapat 

melaksanakan pembelajaran IPA, yaitu: 

1. Dapat melaksanakan pembelajaran IPA yang berbasis inkuiri. 
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2. Melaksanakan pembelajaran IPA untuk mengarahkan dan memfasilitasi 

peserta didik untuk belajar. 

3. Penilaian dilakukan dengan menyesuaikan dengan kegiatan guru mengajar 

dengan pembelajaran peserta didik. 

4. Mengembangkan pembelajaran dari lingkungan dimana peserta didik 

belajar. 

5. Menciptakan masyarakat pembelajar sains, dan 

6. Merencanakan dan mengembangkan pembelajaran IPA di sekolah. 

Berdasarkan pada enam standar tersebut maka terlihatlah kedudukan 

lingkungan di sini sangatlah penting untuk memperkenalkan peserta didik tentang 

pembelajaran IPA karena sebagian materi dalam pelajaran IPA berasal dari Alam 

dan sisanya adalah mengenai manusia itu sendiri. Dari standar tersebut pula 

peneliti menemukan bahwa tujuan dari pembelajaran IPA yang paling utama 

adalah agar peserta didik mengetahui lingkungan mereka melalui proses belajar. 

Selain tujuan yang disebutkan di atas, terdapat beberapa tujuan lain yang 

salah satunya disebutkan oleh Rusnadi (dalam Widiana, 2016) yaitu dengan 

pembelajaran IPA dapat mengembangkan sikal ilmiah peserta didik dalam 

memecahkan masalah. Pernyataan oleh Rusnadi ini memberikan pandangan 

tentang kehidupan peserta didik yang tentu memiliki masalah pribadi mereka 

masing-masing, sehingga melalui pembelajaran IPA mereka diperkenalkan 

tentang bagaimana seharusnya bertindak dalam masalah yang dihadapi tersebut. 

Berdasarkan pada gambaran pernyataan ini, maka terdapat banyak manfaat yang 

dapat diperoleh oleh peserta didik melalui pelajaran IPA di sekolah yang 

kemudian dapat diaplikasikannya di lingkungannya sendiri. 
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Pendapat lain masih mengenai peran IPA sebagai salah satu 

pembelajaran paling penting di sekolah adalah dari Trisnani (dalam Widiana, 

2016) bahwa dengan pembelajaran IPA, peserta didik mampu memahami 

berbagai tekhnologi dan kemudian mengembangkannya menjadi sebuah alat yang 

memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Pernyataan tersebut apabila 

disesuaikan dengan perkembangan di era perkembangan revolusi industri 4.0 saat 

ini, tekhnologi masih sangat berpengaruh pada kemajuan suatu negara, oleh 

karenanya dengan pembelajaran IPA, peserta didik mampu menjadikan 

pembelajaran IPA sebagai media mereka dalam memajukan negaranya melalui 

perkembangan tekhnologi untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh 

manusia. 

Selain tujuan yang dikemukakan di atas ternyata Permendikbud No. 64 

Tahun 2013 tentang standar isi menyatakan bahwa siswa mampu meraih 

kompetensi utama yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan (Uswatun & 

Rohaeti, 2015). Pernyataan ini kemudian melengkapi beberapa pendapat di atas 

mengenai tujuan dan konsep dasar dari pembelajaran IPA sehingga sebagai hasil 

akhir dalam proses belajar IPA, peserta didik harus mampu memiliki sikap positif 

terhadap alam dan lingkungannya, keterampilan yang baik serta pengetahuan yang 

tentu sangat mendukung prestasinya menjadi lebih baik dalam hal mengetahui 

segala sesuatu tentang alam dan lainnya. 

Pada dasarnya, proses pembelajaran IPA yang sesuai dengan kurikulum 

2013 belum didukung oleh perangkat pembelajaran yang memadai, oleh karena 

itu guru dituntut untuk lebih kreatif dalam mengupayakan perkembangan pada 

pembelajaran IPA, sehingga peserta didik mampu belajar dengan baik dan 
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mengembangkan perangkat tersebut sehingga dapat digunakan oleh banyak orang. 

Di dalam beberapa buku pelajaran salah satunya buku tematik yang didukung oleh 

adanya perubahan kurikulum pembelajaran ini ternyata masih banyak terlihat 

materi pembelajaran yang kurang untuk diajarkan pada peserta didik sehingga 

guru perlu mencari sumber lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan apabila 

suatu waktu terjadi hal yang tidak diinginkan selama proses belajar mengajar 

(Uswatun & Rohaeti, 2015).  

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka guru sebagai pendidik 

profesional harus mampu melibatkan dirinya dalam berbagai aktifitas baik di luar 

lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan sekolah dengan tujuan dapat 

memperoleh sumber belajar baru untuk diajarkannya kepada peserta didik, salah 

satunya adalah mempelajari perkembangan tekhnologi yang ada dan kemudian 

diperagakan dengan baik materi yang didapat dari berbagai penggunaan dan 

penerapan media kepada peserta didik. Sampai pada saat ini, kedudukan media 

sebagai sumber belajar yang mendukung bagi guru masih sangat penting, oleh 

karena itu guru terlebih lagi harus mengetahui berbagai jenis dan contoh dari 

media apa saja yang dapat digunakan dengan sangat baik untuk mempermudah 

menyampaikan materi dan memudahkan peserta didik dalam memahami. Seperti 

yang dijelaskan sebelumnya bahwa pembelajaran IPA di sini memberikan 

pengalaman kepada peserta didik untuk mengenal alam dan lingkungannya sekitar 

dan salah satu materi yang umum untuk memperkenalkan peserta didik dengan 

pembelajaran IPA adalah dengan mengetahui keberagaman dari Makhluk Hidup 

yang ada maupun yang sudah punah.  
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5. Keberagaman Makhluk Hidup 

Keberagaman berasal dari kata ragam yang dalam KBBI (Kamus Bisa 

Bahasa Indonesia) berarti tingkah laku, ulah, macam, jenis, lagu laggam, warna, 

corak, ragi, laras (tentang bahasa), banyak. Sedangkan keragaman yaitu beragam-

ragam, berjenis-jenis, perihal ragam dan jenis. Berdasarkan pada pengertian di 

atas, maka keberagaman makhluk hidpup berarti jenis-jenis atau berbagai macam 

jenis makhluk hidup yang meliputi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh 

di lingkungan sekitar tempat tinggal manusia tentu terdapat beberapa hewan baik 

yang dipelihara maupun tidak, hewan tersebut sepeti ayam, sapi, burung, kupu-

kupu bahkan sampai pada hewan buas seperti ular dan lain sebagainya. 

Istilah keanekaragaman makhluk hidup sendiri sering dikenal dengan 

sebutan keanekaragaman hayati, dimana dalam UU No.5 Tahun 1994 

mengemukakan bahwa keanekaragaman hayati (biodiversity) berarti 

keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di 

dalamnya daratan, lautan dan ekosistem akuatik (perairan) lainnya, serta komplek-

komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup 

keanekaragaman dalam spesies dan antara spesies dengan ekosistem (Setyowati, 

2014). Berdasarkan pada pernyataan tersebut maka keanekaragaman hayati di sini 

adalah variasi, bentuk, atau tampilan yang ada di antara makhluk hidup. 

Madre (2015) berpendapat bahwa, 

“keankeragaman hayati seharusnya merupakan sebuah konsep sederhana, 

karena pada esensinya hal tersebut merupakan tanda keberadaan alam, 

kehidupan, dan keragaman aspek hidup dalam sejumlah level dari yang 

paling kecil dan mendasar seperti (gen dan bakteri) sampai pada spesies 



51 
 

 

binatang dan tumbuhan, menuju level yang paling kompleks 

(ekosistem).” 

 

Pendapat oleh Madre di atas memberikan gambaran mengenai 

keanekaragaman makhluk hidup yang diapabila dikaji ternyata mempunyai 

banyak jenis dan macamnya. Seperti halnya yang diartikan dalam KBBI bahwa 

keanekaragaman maupun keberagaman berasal dari kata yang sama yaitu beragam 

atau ragam yang berarti adanya banyak jenis yang dimiliki oleh makhluk hidup. 

Indonesia seperti yang disebutkan di atas merupakan salah satu negara dengan 

tingkat keanekaragaman hayati yang besar dan dijuluki sebagai The Center of 

Mega Biodversity, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia kemudian 

dijelaskan secara bertahapa sesuai pembagiannya yaitu 10% jenis tanamn 

berbunga, 12% jenis mamalia, 16% jenis reptilia dan amphibi, 17% jenis burung, 

25% ikan dari jenis ikan yang ada di danau (Konphalindon, dalam Fuad, 2004).  

Berdasarkan pada hitungan tersebut maka terdapat banyak jenis burung 

dalam satu jenis yang artinya dari satu jenis burung memiliki kesamaan baik 

bentuk, penamilan dan lain sebagainya dengan burung lainnya yang kemudian 

dijadikan sebagai satu spesies yaitu burung. Secara garis besar, keanekaragaman 

hayati terbagi ke dalam tiga tingkat, yaitu gen, jenis dan ekosistem. Berikut 

beberapa contoh keanekaragaman hayati berdasarkan pada kelompok tersebut: 

1. Tingkat gen 

Tingkat gen di sini dimaksudkan kepada kelompok makhluk hidup yang 

diperoleh dari turunannya, artinya persamaan dan perbedaan yang diperoleh 

oleh makhluk hidup tersebut diperoleh dari keturunannya, contoh: 
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Gambar 1.1 Jeruk 

Gambar di atas menggambarkan keberadaan keanekaragaman makhuk hidup 

tingkat gen dan kemudian dikelompokkan menjadi satu spesies besar yaitu atas 

nama jeruk. 

2. Tingkat jenis 

Pada keanekaragaman makhluk hidup tingkat jenis di sini merupakan bentuk 

dari jenis berbagai makhluk hidup, seperti contohnya ikan dapat menjadi satu 

spesies apabila bisa melakukan perkawinan atau variasi yang terjadi dalam satu 

famili (keluarga) yang sama tetapi berbeda spesies, contoh: 

 

Gambar 1.2 Pohon Kelapa 

3. Tingkat ekosistem 
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Keanekaragaman tingkat ekosistem di sini timbul karena adanya interaksi 

antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup 

tertentu, contoh: 

 

Gambar 1.3 Jenis keanekaragaman tingkat ekosistem. 

 

6. Materi Pembelajaran 

Berdasarkan pada beberapa teori di atas dan seperti yang diungkapkan oleh 

peneliti mengenai judul penelitian yaitu menganalisis penggunaan media 

audiovisual yang digunakan oleh guru sekolah dasar pada mata pelajaran 

keberagaman makhluk hidup. Peneliti menggunakan buku atau bahan ajar yang 

telah dicantumkan dalam buku tematik guru dan siswa untuk kurikulum 2013 

kelas IV SD mengenai kepedulian terhadap makhluk hidup pada tema 3 subtema 2 

yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Berdasarkan pada tema dan 

subtema tersebut maka diperoleh Kompetensi Dasar pada mata pelajaran IPA 

Sekolah Dasar sebagai berikut: 

3.1 Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan 

dan tumbuhan. 

3.2 Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya 

alam di lingkungannya. 
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3.3 Menyajikan laporan hasil pengamatan temntang bentuk dan fungsi bagian 

tubuh hewan dan tumbuhan. 

3.4 Melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-

orang di lingkungannya.  

Sedangkannya untuk materi yang akan diajarkan adalah pada tema 3 

subtema 2 pembelajaran 1 dengan menyediakan dua atau lebih video yang 

memperlihatkan tentang adanya keberagaman makhluk hidup, kemudian 

menyiapkan beberapa gambar yang telah ditetapkan dalam buku pembelajaran 

yang nantinya akan diberikan kepada masing-masing siswa untuk dikerjakan. 

Hasil belajar siswa nantinya harus mencapai kompetensi-kompetensi yang telah 

ditentukan dalam pembelajaran tersebut. Selain memberikan tugas untuk 

dikerjakan secara individu, guru juga memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengerjakannya secara berkelompok dan melakukan beberapa aspek 

belajar lainnya seperti menulis, membaca, berdiskusi dan lain sebagainya. 

Beberapa hal lain kemudian dijelaskan peneliti pada lampiran pertama. 

7. Kajian Penelitian yang Relevan 

Pada bagian penelitian yang relevan di sini adalah mengenai suatu 

penelitian dengan judul dan keingintahuan yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh beberapa orang peneliti, dalam penelitian ini yang 

menjadi penelitian relevan yang digunakan oleh peneliti adalah sebuah hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Purwono, dkk (2014) dengan judul penelitian 

“Penggunaan Media Audio-Visual pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pacitan” dengan hasil penelitian yang 

dilakukan adalah dengan menerapkan media audio visual ternyata mampu 
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memberikan pengaruh besar kepada peserta didik sehingga sebagian besar guru di 

SMP N 1 Pacitan tersebut hampir menggunakan media dalam proses 

pembelajarannya, dan jenis media yang digunakanpun beragam sesuai dengan 

yang dibutuhkan oleh peserta didiknya.  

Penelitian selanjutnya ialah dilakukan oleh Hana Rohana (2014) yang 

menggunakan jenis penelitian tindakan kelas dengan penerapan media audiovisual 

pada pembelajaran IPA SD kelas 4 dan setelah melakukan beberapa siklus yaitu 

siklus I dan II, maka diperoleh hasil bahwa dengan menggunakan media 

audiovisual ternyata mampu meningkatkan hasil belajar siswa yang awalnya 

selalu memperoleh nilai rendah pada setiap latihan, namun setelah diterapkan 

ternyata mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kompetensi dan 

pengetahuan siswa tentang IPA.  

Berdasarkan pada kedua penelitian di atas, maka diperoleh persamaan 

yang sangat tampak dimana dalam penelitian relevan pertama, kedua dan 

penelitian ini ialah terdapat pada penggunaan media audiovisual dengan tujuan 

yang sama yaitu memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi siswa 

sehingga mereka bersemangat untuk belajar, hasil penelitian keduanya pun 

menunjukkan hal yang sama yaitu sama-sama ada peningkatan pada pengetahuan 

siswa. Sedangkan perbedaanya adalah terdapat pada jenis penelitian yang 

digunakan, penentuan tema, subtema dan pembelajaran dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu, peneliti di sini bermaksud untuk menganalisis 

penggunaan media audio visual untuk mengajarkan mata pelajaran IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) dengan materi keanekaragaman makhluk hidup di SDN 

Torongrejo 01 Batu. Penelitian ini tentu ditujukan untuk mengetahui berbagai 
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permasalahan yang dirangkum dalam rumusan masalah yang kemudian 

dideskripsikan hasilnya dengan kata-kata. Sangat diharapkan baik oleh peneliti 

maupun guru bahwa dengan penggunaan media audio visual peserta didik mampu 

mengembangkan pengetahuan yang mereka peroleh atau menambah wawasana 

mereka tentang penggunaan tekhnologi agar mampu meningkatkan suatu jenis 

tekhnologi menjadi lebih baik dan bernilai tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

8. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Kerangka Berpikir 

Pada bagian kerangka di atas terlihat bahwa dalam menyampaikan materi 

pembelajaran mengenai keberagaman makhluk hidup oleh salah satu di SDN 

Torongrejo 01 Batu, beliau menggunakan salah satu jenis media pembelajaran 

yang bertujuan untuk memudahkan anak didiknya dalam memahami materi 

Analisis Penggunaan Media Audiovisual Pada Materi Keberagaman Makhluk 

Hidup Di Lingkungan Sekitar Oleh Guru Kelas Iv Sdn Torongrejo 01 Batu  

Materi Peserta Didik Guru 

1. Menyebutkan beberapa jenis makhluk hidup (tumbuh-tumbuhan dan hewan) yang memiliki 

persamaan dalam tingkat gen, spesies dan ekosistem. 

2. Menyebutkan beberapa jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hampir punah dan bagaimana 
memelihar hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut agar tidak punah? 

3. Peserta didik menyebutkan beberapa makhluk hidup di sekitar mereka yang sudah terbilang 

punah (tidak dapat terlihat lagi). 

Peran Media Audiovisual (video) Keberagaman Makhluk Hidup) 

Tehnik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentasi 

Analisis Data 

1. Pengumpulan data 

2. Reduksi data 

3. Penyajian data 
4. kesimpulan 

1. Mengetahui jenis media audiovisual (video) yang digunakan oleh guru kelas 4 SDN 

Torongrejo 01 Batu 

2. Mengetahui peran masing-masing media audiovisual (video) 

3. Mengetahui kendala yang ditemukan pada saat menerapkan media audiovisual (video) 

4. Mengetahui solusi atas kendala yang ditemukan pada saat penerapan media audiovisual 

(video). 
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pembelajaran yang diberikan sehingga dengan penggunaan media audio visual ini 

dapat menarik perhatian peserta didik untuk belajar sehingga nantinya mampu 

mengetahui suatu pengetahuan tentang salah satu ilmu alam dan secara langsung 

dengan meningkatnya pemahaman peserta didik melalui proses belajar tersebut 

tentu dapat memberikan kontribusi besar dalam kemajuan dunia pendidikan 

melalui persaingan pendidikan yang terjadi secara global seperti pada saat ini. 

 


