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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Media Pembelajaran  

1. Pengertian Media Pembelajaran  

Media Pembelajaran yakni salah satu perantara untuk  membantu 

proses pembelajaran serta berguna untuk memperoleh tujuan pembelajaran 

agar berjalan dengan tepat serta sempurna.
12

 

Media pembelajaran yaitu tekhnologi berupa kegiatan yang dirancang 

untuk terjadinya proses belajar dan juga sebagai perangsang terjadinya 

proses belajar.
13

 

Beberapa pendapat di atas dapat menyimpulkan yakni suatu alat, 

sarana bisa digunakan untuk menyampaikan informasi pada proses 

pembelajaran sehingga dapat  membantu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dan juga sebagai perangsang terjadinya proses pembelajaran. 

2. Fungsi dan Manfaat Media 

a. Siswa mempunyai motivasi belajar serta akan akan lebih 

memerhatikan pada saat proses berlangsung. 

b.  Makna akan tidak sulit dipahami oleh siswa serta dengan baik 

dikuasai oleh siswa 

                                                           
12

Cecep Kustandi dan Bambang Sujipto,Media Pembelajaran Manual dan Digital 
(Bogor:Ghalia Indonesia,2013) Hal 11. 

13
Nunu Mahnun, ‘’Media Pembelajaran ( Kajian terhadap Langkah-langkah Pemilihan 

Media dan Implementasinya dalam Pembelajaran,’’ Jurnal Pemikiran Islam, Vol.37 No.1 ( 

Januari-Juni, 2012),27 
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c.  Dengan menggunkan metode pengajaran akan jauh lebih 

bervariasi bukan hanya komunikasi melewati perkataan kata-kata 

oleh pendidik. 

d.   Kegiatan belajar akan jauh lebih banyak, sehingga bukan 

mendengarkan ujaran dari guru, tapi juga aktivitas lainya 

contohnya memperhatikan, menjalankan, dan lain-sebagainya.
14

 

3. Prinsip-Prinsip Pemilihan Media  

Media menjadi bermanfaat sangat baik jikalau diaplikasikan 

dengan tepat, karena jika tidak digunakan dengan tepat pesan yang 

didapat tidak akan tersampaikan kepada mahasiswa dengan optimal. 

Berikut prinsip ddalam pemilihan media yakni: 

a.  Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan media yang dibutuhkan 

oleh guru.  Tidak untuk alat hiburan saja akan tetapi memenuhi 

kebutuhan siswa dalam penyampaian proses belajar mengajar. 

b. Pemilihan Media yang akan digunakan seharusnya tepat dengan 

materi pembelajaran. 

c.  Dalam pemilihan media pembelajaran minat, kebutuhan serta 

kondisi siswa sangat harus diperhatikan, karena terdapat 

kemampuan dangaya belajar yang berbeda. Setiap pendidik harus 

memperhatikan itu.  

d. Meskipun peralatan mahal belum tentu efektif dalam mencapai 

tujuan pembelajaran oleh karena itu, efektuivitas serta efisien 

harus diperhatikan. 

                                                           
14

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo,2010). Hal 2. 
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e. Kemampuan pendidik dalam mengoprasikan media juga sangat 

penting. Tanpa kemampuan teknik pengoprasian media secanggih 

apapun tidak bisa bekerja dengan sempurna .Pendidik patut mengerti 

sebelum memanfaatkan media yang akan dipakai.
15

 

4. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Berdasarkan dari indera penyerap media dibagi dalam 4 jenis yakni: 

a. Media visual  

Media yang tertuju dengan indera penglihat, seperti: jenis 

gambar, bagan peragaan, tayangan film dan lain-lain. 

b. Media audio visual  

Media pembelajaran yang dipakai pengajar  dalam mengajar 

materi supaya diterima pelajar lewat pendengaran serta penglihatan 

mereka  

c. Multimedia 

Multimedia melibatkan indera pendengaran, visual diam, visual 

gerak, media teks, serta audio dan juga interaksi melalui komputer 

serta teknologi informasi komunikasi.  

d. Media Audio.
16

 

 

 

 

                                                           
15

Wina Sanjaya,. Strategi embelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media, 2011) Hal 173 
16

Imam Asrori dan Moh. Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab( Dari Kartu 

Sederhana sampai Web Penjelajah Dunia),(Malang: CV. Bintang Sejahtera.2016) Hal 13 
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B. Media Audio 

1. Pengertian Media Audio 

Audio dari kata audible yang berarti suara bisa didengarkan dengan   

seksama kepada telinga manusia.
17

 Menurut Sudjana dan Rivai Media 

Audio bagai pembelajaran yakni bahan  tertera pesan dengan bentuk 

auditif, yang bisa merangsang pikiran, perhatian serta keinginan peserta 

didik  dimana terjadi proses belajar-mengajar.
18

 

2. Langkah-langkah Pembelajaran Media Audio 

Terdapat tiga langkah untuk memanfaatkan media audio dalam 

pembelajaran yaitu: 

a) Langkah persiapan yang meliputi: 

1) Memberi tahu media apa yang akan digunakan dalam 

pembelajaran paling lambat sehari sebelumnya agara mental 

dari siswa berperasn secara aktif.  

2) Memastikan kelengkapan akan alat yang hendak digunakan 

dalam pembelajaran dapat berguna dengan sempurna. 

3) Menyiapkan untuk topik yang akan dibahas sudah siap dengan 

baik.  

4) Memastikan ruangan kegiatan pembelajaran terdapat listrik agar 

bisa memutar program. 

                                                           
17

Daryanto, Media Pembelajaran Perananya Sangat Penting dalam Mencapai Tujuan 

Pembelajaran,( Yogyakarta:Gava Media, 2010) Hal 37 
18

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2010) Hal 129 
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5) Melihat ruangan yang digunakan sudah terdapat ventilasi, 

cahaya, dan lain-lain. Sehingga siswa bisa lebih nyaman.  

6) Keperluan LKS atau bahan penyerta  sudah tersedia sesuai 

jumlah para siswa. 

b) Langkah Pelaksanaan meliputi: 

1) Atur penyimpanan  file sebaik mungkin agar memudahkan 

dalam memulai dengan baik. 

2) Mengusahakan  siswa sudah di kelas 15 menit sebelum 

pembelajaran dimulai. 

3)  Memberi tahu serta menjelaskan akan mata pelajaran dan 

tujuan yang dicapai dalam pembelajaran berlangsung. 

4) Meminta siswa agar memperhatikan akan materi akan 

yang disampaikan melewati media audio, seperti: 

mencatat sudut yang penting, dan mengikuti sesuai dengan 

perintah melewatu audio. 

5) Memutar program audio dengan menekan tombol 

‘’memulai’’ 

6) Pastikan kondisi masih tenang dan kondusif ssaat 

pemutaran program media. 

7) Memperhatikan reaksi siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran saat memanfaatkan  program audio. 

8) Pendidik menjadi nara sumber dan fasilitator. 
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c) Langkah Tindak Lanjut meliputi:  

1) Saat mendengarkan program media audio guru meminta 

siswa agar menerangkan rangkuman  materi yang di dapat 

selama mendengarkan media audio. 

2) Menanyakan kepada siswa bagian yang dianggap sulit.  

3) Berilah kesempatan untuk siswa agar mencoba menjawab 

pertanyaan. Kemudia pendidik baru menjelaskanya. 

4) Jika sudah dijawab oleh siswa akan pertanyaan tersebut 

maka pendidik tidak usah menjawab lagi. 

5) Memberikan latihan-latihan agar dapat mengukur tingkat 

pemahaman siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

6) Jika terdapat tugas rumah yang wajib dikerjakan sebaiknya 

di informasikan sebelum pembelajaran berakhir.
19

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Media Audio 

Kelebihan media audio yaitu: Harga terjangkau, sangat mudah 

dipindahkan, bisa diulang serta diputar kembali, dapat melatih aktif 

pendengaran siswa, melatih imajinasi siswa dan terakhir dapat melatih 

fokus siswa misalnya: membaca pusis, mengambar, bermusik, dan 

berbahasa.
20

 

Kekurangan Media Audio yaitu: Perlu alat khusus, perlu 

keterampilan khusus dalam pemanfaatanya.
21

 

                                                           
19

Daryanto, Media Pembelajaran Perananya Sangat Penting dalam Mencapai Tujuan 

Pembelajaran,( Yogyakarta:Gava Media, 2010) Hal 46-49 
20

Arief S, Sadiman dkk,Media Pendidikan,( Jakarta:PT Grafindo Persada, 2012) hal 51. 
21

Ibid, hal 58. 
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4. Jenis-jenis Media Audio 

a. Radio  

Radio yaitu suatu alat komunikasi electromagnetic berperan dalam 

menyampaikan serta mendapat pesan suara dengan memakai sistem 

gelombang suara melewati udara.  

 Radio masih di pakai dalam dunia pendidikan untuk pembelajaran, 

terlebih dalam jarak jauh. Radio mempunyai daya jangkauan yang luas 

oleh karena itu, tidak diragukan lagi untuk media pendidikan.  

Kelebihan media radio:  

a. Terjangkau soal harga 

b. Imajinasi berkembang. 

c. Membantu guru dalam kekuranganya. 

Kekurangan Media radio:  

a. Komunikasi cuma satu arah. 

b. Tergantung jadwal siaran 

c. Cuma bisa didengar saja 

d.  Di ulang dan di dengar tidak bisa. 

b. Phonograph 

Alat rekam ini memakai cakram datar atau gramafon, kemudian 

popular dengan nama piringan hitam (record), sudah berkembang 

dalam proses pembuatanya. Alat ini bisa merekam beragam suara 

dimulai dari ujaran, contohnya: suara angin, kicauan burung dan lain-

lain. Kekuranganya yaknimudah tergores dan diameternya besar. 
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c. Cassete Tape Recorder 

Perekam kaset merupakan dikenal di masyarakat luas, sebagai 

kepentingan oleh karena itu dibuat pita kaset dengan beberapa 

kualitas, yakni dari rendah, normsl, serta petal. Akan tetapi biasanya 

program audio dalam pendidikan dipakai diatas pita kaset normal. 

Kelebihan cassette tape recorder yaitu:  

a. Mempunyai manfaat dua yang efektif. 

b. Cepat serta efisien. 

c. Tidak mempengaruhi suara jika diputar berkali-kali. 

d. Bisa digunakan sewaktu-waktu. 

e. Mudah untukdiperbanyak. 

Kekurangan cassete tape recorder yakni: 

a. Hanya dinikmati dalam bentuk suara saja.  

b. Kekuatan terbatas untuk pita kaset suara.  

c. Pitamkaset memiliki kekuatan terbatas 

d. Compact Disk  

Compact disk yakni sebuah piringan optical berfungsi sebagai 

menyimpan data secara digital. 

Beberapa kelebihan CD, yaitu: 

a. Diameter CD lebih kecir dari pada piringan hitam 

b. CD   bisa awet dengan penggunaan berulang-ulang. 

c.  Mutu suara bisa diperbaiki karena musik direkam secara 

digital. 
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e. Open Reel Tapes 

Kelebihan program audio yang menggunkan pita Open reel tapes 

recorder yakni dilihat dari kualitas suara yang sangat bagus dari pada 

dengan pita kaset. Dalam open reel tapes recorder terdapat yang 

menggunakan sistem full track (mono) serta menggunakan sistem 

stereo. Tetapi biasanya program-program audio diperbanyak dalam 

bentuk mono. 

f. Radio Pendidikan 

Dengan kemajuan teknologi maka terbentuknya radio pendidikan. 

Peranan dalam pengajaran itu sendiri yaitu agar mempunyai 

pengalaman serta ide-ide kreatif. nilai akan radio pendidikan yakni: 

a.  Membawakan berita sesuai dengan kenyataan serta uptodate. 

b. Memiliki jangkauan luas serta dapat memberi gambaran yang 

luas. 

c. Tidak membosankan. 

d. Kreatifitas terdorong baik.
22

 

Ada empat jenis media audi menurut Putri Kumala dan Nia 

Budiana antara lain: kaset/ CD, radio, mp3 dan perekam.  

a. Kaset/ CD 

Kaset atau CD berguna dalam pembelajaran yang jika terdapat isi 

materi rekaman pembelajaran yang diputarkan untuk pelajar dengan 

bantuan tape recorder. 

                                                           
22

Daryanto, Media Pembelajaran Perananya Sangat Penting dalam Mencapai Tujuan 

Pembelajaran,( Yogyakarta:Gava Media,2010) Hal 55-58. 
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b. Radio 

Menggunakan Radio sebagai pembelajaran bahasa dapat berguna 

sangat efektif  jikalau ada siaran dari sumber audio lain sesuai apa 

yang dibutuhkan oleh tujuan pembelajaranitu sendiri. 

Perkembangan teknologi mengasih kesempatan untuk pendidik 

sebagai akses radio internet (streaming), kelebihan yang lain dari 

radio internet yaitu jangkauan siaranya bisa mencakup seluruh 

dunia, dengan durasi nonstop 24 jam. Radio internet sangat 

memudahkan pendidik untuk menambah variasi proses 

pembelajaran.  

c. MP3 atau MP4 

Mp3 dapat digunakan dengan menyimpan file di dalam audio. 

Materi pembelajaran format mp3 atau mp4 bisa diunduh dari 

internet dengan sangat mudah. 

d. Perekam 

Perekam dapat digunakan oleh pendidik maaupun pembelajar 

untuk merekam sesuai dengan materi kemudian bisa diperdengarkan 

lagi pada saat ingin mendengarkanya ulang, seperti: dibutukan pada 

saat wawancara kepadaa narasumber yang bersangkutan.
23

 

 

 

 

                                                           
23

Putri Kumala Dewi dan Nia Budiana, Media Pembelajaran ( Aplikasi Teori Belajar dan 

Streategi Pengoptimalan Pembelajaran), (Malang: UB Press. 2018) Hal 107-108 

 



17 
 

5. Program Audio Pembelajaran Bahasa Arab 

1. Pembuatan Program Audio 

Ada dua cara untu membuat audio dengan cara sedehana yakni 

dengan memanfaatkan ponsel serta komputer atau laptop. 

a. Ponsel 

Teknologi yang maju sangat pesat ini  ponsel dapat  

dimanfaatkan untuk alat rekam yang mudah. Seorang pendidik 

seharusnya sudah siap akan beberapa hal, yang pertama bahan 

materi rekaman, kedua, orang yang direkam, dan ketiga ponsel 

dipakai untuk merekam.  

Sumber bahan yang akan direkam bisa diambil dari kitab 

atau buku bahan ajar yang dukembangkan oleh pendidik itu 

sendiri. 

 Sedangkan untuk suara yang direkam bisa di ambil dari 

suara dari pendidik atau bantuan dari orang lain. 

b. PC atau Laptop 

 Syarat  membuat rerekaman di komputer adalah 

memastikan bahwa komputer sudah terinstal windows yang bisa 

dilakukan dengan mudah jika bisa untuk mengaplikasikanya. 

Hasil rekaman suara bisa dilihat, disimpan dikomputer dengan 

format windows media audio. 
24

 

 

                                                           
24

Imam Asrori dan Moh. Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Dari Kartu 

Sederhana sampai Web Penjelajah Dunia), (Malang: CV Bintang Sejahtera, 2015) Hal 188-189 
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C. Menyimak ( االستماع ةمهار ) 

1.  Pengertian Menyimak 

Keterampilan menyimak yaitu suatu pesan melalui bahasa yang 

didapatkan dari telinga sehingga bisa menerima pesan yang mudah 

dimengerti sesuai dengan orang pengirim pesan.
25

 

Menyimak menurut Hunry yakni kegiatan proses mendengar 

lambang-lambang lisan dengan memperhatikan, memahami, serta 

menginterpretasi agar mendapatkan tujuan informasi, memahami isi 

pesan, serta pajham akan makna pembicaraan melalui ujaran.
26

 

2. Fungsi Menyimak (وظيفة االستماع) 

Menyimak menurut Hunry yakni kegiatan proses mendengar 

lambang-lambang lisan dengan memperhatikan, memahami, serta 

menginterpretasi agar mendapatkan tujuan informasi, memahami isi 

pesan, serta pajham akan makna pembicaraan melalui ujaran.
27

 

3. Tujuan Menyimak (الغرض من االستماع) 

a. Merupakan bahan penting yang diperoleh dari sang pembicara yang 

dapat menunjang. Terdapat orang menyimak agar memperoleh  

informasi dari bahan ujaran pembicara dan perkataan lain, orang 

menyimak dalam belajar. 

                                                           
25

Uril Bahruddin, Rekonstruksi Pengemaban Pendidikan Bahasa Arab, (Sidoarjo: CV Lisan 

Arabi, 2017) Hal 166 
26

Henry Guntur taringan ,Menyimak Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: CV 

Angkasa,2015) Hal 31 
27

Garry Hunt ,Public Spraking, dalam Henry Guntur Taringan, Menyimak Sebagai Suatu 

Ketrampilan Berbahasa,(Bandung: CV Angkasa,2015) hal 59 
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b. Menyimak dalam menikmati terhadap suatu materi yang apa yang 

didengarkan maupun dipagelarkan utamanya dalam seni, mendengar 

agar bisa menikmati keindahan audial.  

c. Orang  menyimak supaya dia bisa memberi nilai tentang apa yang 

dia dengar baik tidaknya, indah jeleknya ataupun logis tidaknya. 

d. Orang menyimak supaya bisa menghargai serta menikmati apa 

disimaknya itu misalnya: pembicaraan cerita, pembicaraan puisi, dan 

perdebatan. Orang itu menyimak untuk mengapresiasi materi 

simakan. 

e. Ada orang yang menyimak bertujuan untuk bisa menyampaikan 

perasaan, ide-ide maupun gagasan kepada orang lain. 

f.  Ada juga orang yang menyimak agar dia bisa mengetahui perbedaan 

bunyi-bunyi yang tepat. Orang yang belajar bahasa asing yang sedang 

mendengarkan perkataan oleh pembicara asli (native speaker). 

g. Terdapat orangnmenyimak bertujuan agar bisa memecahkan masalah 

secaraberagam, karena dia mendapatkan msukan dari pembicara. 

h. Ada seorang yang rajin menyimak pembicara meyakinkandirinya 

terhadap diri sendiri akan masalah dengan perkataan orang.
28

 

4. Tahap Menyimak (مرحلة االستماع) 

Pendidik sangat patut untuk memperhatikan tahapan proses 

pembelajaran agar memudahkan dalam proses belajar- mengajar 

diantaranya adalah: 

                                                           
28

Logan dan Shrope dalam Henry Guntur Taringan,Menyimak Sebagai Suatu Ketrampilan 

Berbahasa, (Bandung: CV Angkasa,2015) Hal 61 



20 
 

1. Menyampaikan tujuan tentang isi yang terkandung dalam 

istima’ itu sendiri yang akan diajarkan. 

2. Jangan sampai siswa mendengarkan sambil membacanya. 

Pendidik harus memperhatikan itu saat audio diperdengarkan.  

3. Menyuruh siswa  menulis kosa-kata yang belum mereka mengerti 

sesuai teksaudio yang berlangsung, setelah itu menyimpulkan serta 

menerangkan sesuai dengan kosa-kata yang bersangkutan.  

4.  Meminta siswa untuk mendengarkan  teks audio  untuk kedua 

kalinya. 

5.  Memberi beberapa latihan mengenai tentang teks audio.
29

 

5. Proses Menyimak 

1. Tahapan mendengar; dengan tahapan ini orang akan mendengar 

semua yang dipaparkan oleh pembicara. Jadi, orang masih berada 

di tahap hearing. 

2. Tahapan memahami: sesudah orang mendengar apa yang didengar 

terdapat keinginan untuk mengerti serta memahami dengan 

seksama apa dalam topik yang diuraikan oleh sang pembicara. 

3. Tahapan menginterpretasi; Pendengar yang bagus belum bisa 

jikalau Cuma mendengar serta paham akan perkataan pembicara, 

merek akan ikut menafsirkan, menginterpretasikan isi, butir- butir 

pendapat tersirat di dalamnya oleh karena itu, sang penyimak t tiba 

pada tahap interpreting. 

                                                           
29

Uril Bahruddin, Rekonstruksi Pengembangan Pendidikan Bahasa Arab, (Sidoarjo: CV 

Lisan Arabi, 2017) Hal 167-168 
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4. Tahapan mengevaluasi sesudah melewati beberapa tahapan  

evaluasi berarti memahami dan menafsir atau interpretasi isi dari 

pembicaraan, pendengar memulai mengevaluasi tentang pendapat 

dari kelemahan dan kekurangan pembicara. 

5. Tahapan menanggapi: tahapan akhir di kegiatan menyimak. 

Pendengar memperoleh ide yang diberikan oleh pembicara dalam 

ucapan. Akhirnya, penyimak  pada tahap menanggapi responding.
30

 

 

D. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan Nur Faridah pada 2009 

mengangkat judul ‘’Pengembangan Pembelajaran Bahasa Arab Melalui 

Media Audio Tape Recorder Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Menyimak Siswa Tunanetra Kelas VIII MTs Yaketunis Yogyakarta 

Tahun Ajaran 2009/2010’’. Kesimpulanya yaitu: menggunakan media 

tape recorder bisa meningkatkan kemampuan menyimak bahasa Arab 

tunanetra kelas VIII Mts Yaketunis Yogyakarta. 

2. Jurnal penelitian terdahulu dari Jurnal Penelitian Pendidikan INSANI 

Vol.20 no. 2 tahun 2017 dari Muhammad Qudus dan Yusri mengangkat 

judul ‘’Keefektifan Penggunaan Metode Audio Lingual dalam 

Pembelajaran Kemampuan Menyimak Bahasa Jerman’’, 

Kesimpulannya bahwa pengggunaan metode audio lingual efektif 

                                                           
30

Henry Guntur Taringan, Menyimak Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: 

CVAngkasa,2015) Hal 63 



22 
 

dalam pembelajaran kemampuan menyimak bahasa Jerman siswa kelas 

XII Sma Negeri 9 Makassar.  

3. Skripsi Mawaddah 2013 mengangkat judul‘’Pengaruh Penggunaan 

Media Audio dalam Pembelajaran Menyimak Dongeng pada Siswa 

Kelas VII SMP Islam AL-Wasatiyah Cipondoh Tagun Pelajaran 2013-

2014’’. Kesimpulanya yakni Penggunaan rekaman audio untuk 

pembelajaran menyimak dongeng siswa kelas  VII SMP Islam AL-

Wasatiyah berhasil  terbukti akan ada perubahan nilai yakni, dari nilai 

awal 67,33 menjadi 86,23 terdapat  peningkatan sangat signifikan yaitu  

selisih 18,6. 

Ketiga penelitian tersebut mempunyai kesinambungan dengan 

penelitian ini yang mengambil tema audio tetapi setiap penelitian 

mempunyai fokus dengan judul yang mereka teliti masing-masing.  

Terdapat perbedaan antara peneliti dengan penelitian yang lain 

yakni peneliti berkeinginan mengetahui lebih lanjut di prodi PBA 

UMM agar mengetahui proses penggunaan media audio dalam 

maharah istima’. 

 

 


