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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
2.1 Belajar  

2.1.1  Pengertian Belajar 

Belajar merupakan salah satu cara manusia 
untuk memanfaatkan akal, belajar juga merupakan 
suatu kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa 
mengenal batas usia dan berlangsung selama seumur 
hidupnya (Iskandar, 2009). Sejak lahir manusia telah 
melakukan kegiatan belajar, hal ini terbukti dengan 
tingkah laku bayi yang selalu menirukan hal-hal yang 
ada di sekitarnya.  

Menurut Gagne (dalam Dimyanti dan Mujiono, 
2002), belajar adalah kegiatan yang kompleks, hasil 
belajar berupa kapabilitas, setelah belajar orang 
memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. 
Dalam buku yang berjudul The Conditions of Learning, 
(dalam Purwanto, 1996) belajar akan terjadi apabila 
suatu stimulus bersama dengan isi ingatan 
mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa, 
sehingga perbuatannya berubah dari waktu ke waktu 
sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia 
mengalami situasi tadi. 

Belajar adalah proses yang dilakukan oleh 
seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku 
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yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil penga-
lamannya sendiri dalam reaksi dengan lingkungannya 
(Slameto, 2003). Pendapat ini selaras dengan Oemar 
Hamalik (2008) yang mengartikan belajar adalah 
modifikasi atau memperkuat tingkah laku melalui 
pengalaman dan latihan.  

Selanjutnya menurut Sudjana ( 2008 ), hakikat 
belajar adalah kegiatan yang tidak hanya menghafal 
dan mengingat, melainkan suatu proses yang ditandai 
dengan adanya perubahan pada diri seseorang. 
Perubahan tersebut dapat ditunjukkan dalam berbagai 
bentuk seperti perubahan pengetahuannya, pemaham-
annya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, 
kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya 
penerimaannya, dan aspek lain yang ada pada indi-
vidu. 

Dari beberapa rumusan para ahli di atas, dapat 
disimpulkan bahwa belajar merupakan proses peru-
bahan tingkah laku berdasarkan pengalaman dan 
latihan dalam interaksinya dengan lingkungan. Peru-
bahan tingkah laku tersebut meliputi pengetahuan-
nya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, 
kebiasaannya, keterampilannya, kecakapan dan 
kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya, 
daya pikir, dan aspek lain yang ada pada individu. 
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2.1.2  Ciri-ciri Belajar 

 Menurut Baharuddin dkk (2008), belajar mem-
punyai beberapa ciri sebagai berikut. 

1. Belajar ditandai dengan adanya perubahan 
tingkah laku; 

2. Perubahan perilaku relative permanent; 
3. Perubahan perilaku tidak harus segera dapat 

diamati pada saat proses belajar sedang ber-
langsung, perubahan perilaku tersebut bersifat 
potensial; 

4. Perubahan tingkah laku merupakan hasil 
latihan atau pengalaman; 

5. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi 
penguatan. 

 
2.1.3 Prinsip-prinsip Belajar 

 Teori dan prinsip belajar yang dikemukakan 
para ahli sangat banyak, namun terdapat beberapa 
prinsip yang berlaku umum yang dapat dipakai 
sebagai dasar dalam usaha meningkatkan aktivitas 
pembelajaran. Dimyati dkk (2002) menuliskan bahwa 
setidaknya ada tujuh prinsip belajar yang perlu 
diperhatikan, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai 
berikut: 

(1) Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai 
peranan penting dalam peranan belajar. Tanpa 
adanya perhatian tidak mungkin terjadinya bela-
jar. Di samping perhatian, motivasi juga mempu-
nyai peranan penting. Ia adalah tenaga yang 
menggerakkan dan mengarahkan aktivitas sese-
orang. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul 
pada peserta didik apabila bahan pelajaran sesuai 
dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran 
itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, 
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diperlukan untuk belajar lebih lanjut dan akan 
membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya; 
(2) Keaktifan. Belajar hanya mungkin terjadi apa-
bila anak aktif mengalami sendiri karena belajar 
menyangkut apa yang harus dikerjakan peserta 
didik untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus 
datang dari peserta didik sendiri. Guru sekedar 
pembimbing dan pengarah; (3) Keterlibatan 
langsung atau pengalaman. Belajar melalui penga-
laman langsung peserta didik tidak sekedar meng-
amati secara langsung tetapi ia harus menghayati, 
terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertang-
gung jawab terhadap hasilnya; (4) Pengulangan. 
Belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada 
manusia yang terdiri atas daya mengamat, me-
nanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan, 
berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan 
pengulangan maka daya-daya tersebut akan 
berkembang; (5) Tantangan. Situasi belajar peserta 
didik menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai 
selalu terdapat hambatan yaitu mempelajari 
bahan belajar, maka timbullah motif untuk 
mengatasi hambatan itu yaitu dengan mempelajari 
bahan belajar tersebut. Apabila hambatan itu 
telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai, 
maka ia akan masuk dalam medan baru dan 
tujuan baru, demikian seterusnya; (6) Balikan dan 
penguatan. Format sajian berupa tanya jawab, 
diskusi, eksperimen, metode penemuan, dan 
sebagainya merupakan cara belajar mengajar yang 
memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. 
Balikan yang segera diperoleh peserta didik setelah 
belajar melalui penggunaan metode-metode ini 
akan membuat peserta didik terdorong untuk 
belajar lebih giat dan bersemangat; (7) Perbedaan 
individual. Perbedaan individual akan berpenga-
ruh pada cara dan hasil belajar peserta didik. 
Karenanya, perbedaan individu perlu diperhatikan 
oleh guru dalam upaya pembelajaran. 

 
2.1.4 Unsur-unsur dalam Belajar 

 Seperti halnya prinsip-prinsip belajar, yang juga 
tidak kalah pentingnya yang perlu diperhatikan dalam 
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proses belajar adalah unsur-unsur dalam belajar itu 
sendiri. Unsur-unsur belajar tersebut tentu berpenga-
ruh pada kegiatan dan hasil belajar yang diperoleh. 
Oemar Hamalik (2008), mengemukakan unsur-unsur 
dalam proses belajar antara lain: 

1) motivasi belajar, yakni dorongan untuk ber-
buat; 

2) bahan belajar, yakni materi yang dipelajari; 
3) alat bantu belajar, yakni alat yang digunakan 

untuk membantu peserta didik melakukan 
kegiatan belajar; 

4) suasana belajar, yakni keadaan lingkungan 
fisik dan psikologis yang menunjang belajar; 
dan 

5) kondisi subjek belajar, yakni keadaan jasmani 
dan mental untuk melakukan kegiatan belajar. 

 

2.2 Prestasi Belajar  

2.2.1  Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar sangat penting bagi peserta didik 
sendiri, guru maupun sekolah. Oleh sebab itu, penen-
tuan prestasi belajar dapat dilihat dari masing-masing 
komponen yang ada di sekolah. Bagi peserta didik, 
prestasi belajar dapat dijadikan tolok ukur atas 
kemampuan dan keberhasilannya dalam menyerap 
semua pengetahuan dan keterampilan yang telah 
dilakukannya. Prestasi belajar ini merupakan suatu 
indikator yang dapat dijadikan acuan tentang sebera-
pa jauh peserta didik tersebut menguasai pengetahuan 
dan keterampilan yang diharapkan dimilikinya se-
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hingga akan selalu berupaya untuk meningkatkan-
nya.  

Menurut Bahri (dalam Umiarso, 2011) prestasi 
belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-
kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri 
individu sebagai hasil dari kreativitas belajar. 

Winkel (dalam Khoerudin, 2011) mengatakan 
bahwa prestasi belajar adalah bukti usaha yang dida-
pat atau dicapai peserta didik setelah melalui proses 
belajar. Hasil kegiatan tersebut merupakan perubahan 
berupa pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai 
sikap. Prestasi yang telah dicapai oleh siswa dapat 
memberikan informasi tentang sejauh mana siswa 
telah menguasai materi dalam kegiatan belajar meng-
ajar. Lebih lanjut, Winkel (2001) juga menyatakan 
bahwa prestasi belajar adalah pengetahuan yang 
dicapai siswa pada sejumlah mata pelajaran di sekolah 
yang ditampilkan dalam bentuk angka atau skor dan 
dimuat pada rapor sebagai bukti laporan nilai atau 
laporan pendidikan. 

Pendapat yang lain, Tu’u (2004) menyatakan 
bahwa prestasi belajar adalah pengetahuan atau 
keterampilan yang dikembangkan oleh suatu mata 
pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 
atau angka yang diberikan oleh guru. Sedangkan 
dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan pasal 64 dijelaskan bahwa peni-
laian prestasi belajar oleh pendidik dilakukan secara 
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berkesinambungan untuk memantau proses, kemaju-
an, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, 
ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan 
ulangan kenaikan kelas. Hasil belajar minimal yang 
harus dicapai peserta didik dinamakan Kriteria Ketun-
tasan Minimal (KKM). KKM ditentukan oleh sekolah 
dengan mempertimbangkan kompleksitas kompetensi, 
kemampuan sumber daya manusia, dan daya dukung 
sekolah.  

 Prestasi belajar di bidang pendidikan adalah 
hasil pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi 
ranah kognitif, afektif dan psikomotorik setelah meng-
ikuti proses pembelajaran yang diukur dengan meng-
gunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan. 
Prestasi belajar dapat diukur melalui tes yang sering 
dikenal dengan tes prestasi belajar. Aswar (1996) 
mengemukakan tentang prestasi belajar bila dilihat 
dari tujuannya yaitu mengungkap keberhasilan sese-
orang dalam belajar. Testing pada hakikatnya meng-
gali informasi yang dapat digunakan sebagai dasar 
pengambilan keputusan. Tes prestasi belajar yang 
disusun secara terencana untuk mengungkap perfor-
masi maksimal subjek dalam menguasai bahan-bahan 
atau materi yang telah diajarkan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, 
dapat dikatakan bahwa prestasi belajar adalah hasil 
pengukuran terhadap peserta didik setelah mengikuti 
proses pembelajaran yang umumnya ditunjukkan 
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dengan nilai tes atau angka yang dapat menggam-
barkan sejauhmana peserta didik menguasai materi 
pelajaran.  

 
2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi 

Belajar 

Belajar merupakan proses kegiatan untuk meng-
ubah tingkah laku bagi peserta didik yang dipengaruhi 
dua faktor utama yaitu faktor intern (faktor yang 
berada dalam diri peserta didik) dan faktor ekstern 
(faktor yang berasal dari luar diri peserta didik). 
Winkel (dalam Umiarso, 2011) menjelaskan kedua 
faktor tersebut sebagai berikut. 

1. Faktor intern meliputi: (a) faktor intelektual, 
yaitu taraf intelegensi, kemampuan belajar, 
dan cara belajar; serta; (b) faktor non intelek-
tual, yaitu motivasi belajar, sikap, perasaan, 
dan kondisi psikis; 

2. Faktor ekstern meliputi: (a) faktor pengatur 
proses belajar di sekolah, yang meliputi kuri-
kulum pengajaran, disiplin sekolah, fasilitas 
belajar, dan pengelompokan peserta didik; 
serta (b) faktor di sekolah yang terdiri dari 
sistem sekolah, status sosial peserta didik, 
interaksi guru dengan peserta didik, dan 
sebagainya; (c) faktor situasional yang terdiri 
dari keadaan politik ekonomi, waktu, tempat 
dan keadaan musim. 

 

Sehubungan dengan faktor-faktor yang mempe-
ngaruhi prestasi belajar seperti tersebut di atas, 
supaya peserta didik memperoleh prestasi belajar se-
optimal mungkin, maka peserta didik harus senan-
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tiasa meningkatkan kemampuan, minat, motivasi yang 
terdapat dalam dirinya. Demikian juga faktor yang ada  
di luar diri peserta didik. Faktor ini dapat mendorong 
atau menghambat peserta didik dalam belajar. 
Lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat harus 
dapat memberikan dukungan agar peserta didik dapat 
memperoleh prestasi belajar seoptimal mungkin. 

 
2.2.3 Fungsi Prestasi Belajar 

 Sepanjang kehidupannya manusia senantiasa 
mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan-
nya masing-masing, termasuk prestasi belajar. 
Prestasi ini dapat memberikan kepuasan pada diri 
manusia, khususnya bagi mereka yang berada di 
bangku sekolah. Prestasi belajar terasa penting untuk 
dipermasalahkan, karena prestasi belajar mempunyai 
beberapa fungsi utama antara lain sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan 
kuantitas pengetahuan yang dikuasai oleh peserta 
didik; 

2. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat 
ingin tahu. Hal ini didasarkan atas asumsi para 
ahli psikologi yang menyebut hal ini sebagai 
tendensi keingintahuan dan merupakan kebutuhan 
umum manusia termasuk kebutuhan peserta didik 
dalam suatu program pendidikan; 
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3. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dan ino-
vasi pendidikan, asumsinya adalah bahwa prestasi 
belajar dapat dijadikan pendorong bagi peserta 
didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; 

4. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan 
ekstern dari suatu institusi pendidikan.Asumsinya 
adalah bahwa kurikulum yang digunakan relevan 
dengan kebutuhan masyarakat, dan peserta didik. 
Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi rendah-
nya prestasi belajar dapat dijadikan indikator ke-
suksesan peserta didik dalam masyarakat. Asumsi-
nya adalah bahwa kurikulum yang digunakan 
relevan pula dengan kebutuhan pembangunan 
masyarakat; 

5. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator terhadap 
daya serap (kecerdasan) peserta didik. Dalam 
proses pembelajaran peserta didik merupakan 
masalah yang utama dan pertama karena peserta 
didiklah yang diharapkan dapat menyerap seluruh 
materi pelajaran yang diprogramkan dalam kuri-
kulum. Sekolah sebagai salah satu tempat belajar 
memberikan bermacam-macam pelajaran yang 
harus dipelajari oleh peserta didik untuk mewujud-
kan tujuan yang ingin dicapai. Pencapaian tujuan 
ini diukur dengan mengadakan suatu penilaian 
untuk mengukur prestasi belajar peserta didik. 
Untuk mengetahui kemajuan yang dicapai peserta 
didik dalam proses belajar mengajar dapat diguna-
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kan metode tes dan non tes. Dengan pengukuran 
prestasi belajar ini dapat diketahui tingkat prestasi 
yang dicapai peserta didik. Prestasi belajar peserta 
didik antara lain dapat dilihat dalam nilai ulangan 
harian, nilai ulangan tengah semester, nilai ulang-
an akhir semester, nilai ulangan kenaikan kelas, 
dan nilai rapor. 

 
2.2.4 Cara Meningkatkan Prestasi Belajar 

 Menurut Sujiyanto (dalam Mustofa, 2009), 
berbagai upaya untuk mencapai pretasi belajar dapat 
dilakukan dengan cara-cara seperti berikut: 

1. Kreatif dan inovatif 
Kreatif merupakan upaya memiliki daya cipta, 
dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu 
hal. Sedangkan inovatif berarti memperkenal-
kan sesuatu yang baru bersifat pembaharuan, 
upaya berprestasi dengan cara memperbaharui 
atau menyempurnakan metode, sistem, atau 
strategi yang ada menjadi lebih sesuai atau 
relevan dengan perkembangan jaman. Ciri-
cirinya antara lain peka terhadap lingkungan, 
dinamis dan progresif, dan terbuka. 

2. Tanggung jawab 
Tanggung jawab merupakan kewajiban yang 
harus dilakukan atau dikerjakan oleh seseo-
rang atau sekelompok orang untuk menyele-
saikan tugas yang diterimanya dengan sebaik 
mungkin. Untuk itu bisa dilakukan dengan 
cara prioritas, fokus program dan penjadwalan 
dan optimalisasi kegiatan secara terpadu. 
Seseorang yang bertanggung jawab akan dapat 
berprestasi dengan baik karena dia dapat 
menyelesaikan kewajibannya dengan baik 
sesuai yang telah disepakati sebelumnya. 
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Tanggung jawab tidak hanya pada diri sendiri, 
tetapi juga pada masyarakat dan yang paling 
tinggi pada Tuhan Yang Maha Esa. 

3. Bekerja keras 
Orang yang bekerja keras disayang Tuhan. 
Orang yang bekerja keras akan serius dalam 
mengerjakan sesuatu dan akan mengoptimal-
kan seluruh daya dan upaya demi tercapainya 
prestasi diri. 

4. Memanfaatkan sumber daya 
Walaupun manusia sebagai makhluk yang 
paling sempurna di dunia ini tetapi tidak dapat 
hidup sendiri, manusia membutuhkan sumber 
daya yang ada di sekitarnya. Memanfaatkan 
sumber daya alam dan bekerja sama dengan 
manusia lainnya demi tercapainya tujuan 
adalah hal yang sangat penting dalam meraih 
sebuah prestasi. 

 

2.3 Taksonomi 

2.3.1 Arti dan Letak Taksonomi dalam Pendidikan 

  Tujuan pelajaran harus dirumuskan sebelum 
proses belajar mengajar berlangsung, sehingga peserta 
didik dapat mengetahui arah tujuan pelajaran. Apabila 
setiap guru memahami kegunaan perumusan tujuan 
tersebut maka guru dapat mengusahakan kegiatan 
mengajar secara efektif. 

  Menurut Sriven (dalam Arikunto, 2012), dalam 
kegiatan belajar mengajar harus ada hubungan erat 
antara: (a) Tujuan kurikulum dengan bahan pelajaran; 
(b) Bahan pelajaran dengan alat evaluasi; (c) Tujuan 
kurikulum dengan alat-alat evaluasi. 
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  Berhasilnya pendidikan dapat dilihat dari 
bentuk tingkah laku (taksonomi). Ada tiga macam 
tingkah laku yang dikenal umum, yaitu kognitif, 
afektif, dan psikomotorik. Dalam pelaksanaan pendi-
dikan di sekolah, ketiga tujuan itu harus ada. 

 
2.3.2 Taksonomi Bloom 

 Taksonomi disusun menjadi suatu tingkatan 
yang menunjukkan tingkat kesulitan. Tingkatan 
kesulitan juga merefleksi kesulitan dalam proses 
belajar mengajar. 

 Secara garis besar, Bloom bersama kawan-
kawan merumuskan tujuan pendidikan pada tiga 
tingkatan: (a) Kategori tingkah laku yang masih verbal; 
(b) Perluasan kategori menjadi sederetan tujuan;       
(c) Tingkah laku konkrit yang terdiri dari tugas-tugas 
dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai ujian dan butir-
butir soal. 

Ada tiga ranah yang selanjutnya disebut takso-
nomi yaitu: (a) Ranah kognitif; (b) Ranah afektif;        
(c) Ranah psikomotorik. 

Ranah kognitif terdiri: 

1. Mengenal/mengingat kembali. Dalam pengenalan 
peserta didik diminta untuk memilih satu dari dua 
atau lebih jawaban. Sedangkan mengingat kembali, 
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peserta didik diminta untuk mengingat kembali 
satu atau lebih fakta-fakta yang sederhana; 

2. Pemahamam. Dengan pemahamam, peserta didik 
diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami 
hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta 
atau konsep; 

3. Penerapan. Dalam penerapan peserta didik dituntut 
memiliki kemampuan menyeleksi atau memilih 
suatu abstrasi tertentu secara tepat untuk diterap-
kan dalam suatu situasi baru dan menerapkannya 
secara benar; 

4. Analisis. Dalam tugas analisis, peserta didik 
diminta untuk menganalisis suatu hubungan atau 
situasi yang kompleks atas konsep-konsep dasar; 

5. Sintesis. Soal sintesis menuntut peserta didik 
menggabungkan atau menyusun kembali hal-hal 
yang spesifik agar dapat mengembangkan suatu 
struktur baru; 

6. Evaluasi. Dalam evaluasi, peserta didik dituntut 
untuk menerapkan pengetahuan dan kemampuan 
yang dimiliki untuk menilai sesuatu kasus.  

 

2.4 Pembelajaran 

2.4.1 Hakikat Pembelajaran 

Menurut  Sudjana (2008), pembelajaran adalah 
menunjuk pada apa yang harus dilakukan guru 
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sebagai pengajar. Proses pembelajaran tidak lain 
adalah kegiatan belajar peserta didik dalam mencapai 
tujuan pembelajaran. Sementara itu, dalam buku 
“Pedoman Manajemen Pelaksanaan Kurikulum Berba-
sis Kompetensi“ (2004) dijelaskan bahwa pembelajaran 
merupakan proses terjadinya interaksi antara guru 
dan peserta didik di sekolah. Interaksi antara guru 
dan peserta didik terjadi baik di dalam kelas maupun 
di luar kelas. Selain itu, dalam buku “Media Pembela-
jaran” (2003) dipaparkan bahwa istilah pembelajaran 
lebih menggambarkan usaha guru untuk membuat 
belajar para peserta didiknya. Kegiatan pembelajaran 
tidak akan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan 
belajar pada peserta didiknya dan guru bukan satu-
satunya sumber belajar. 

Selain itu, dalam buku “Pedoman Pembelajaran 
Tuntas” (2004) juga dijelaskan bahwa pembelajaran 
adalah proses yang membuat orang belajar. Pembe-
lajaran adalah suatu rangkaian event (kejadian, 
peristiwa, kondisi, dsb) yang secara sengaja dirancang 
untuk mempengaruhi pembelajar, sehingga proses 
belajar dapat berlangsung dengan mudah. 

Dari beberapa pendapat tentang pengertian 
pembelajaran yang telah peneliti paparkan dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran adalah kegiatan 
guru untuk membelajarkan peserta didiknya untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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2.4.2 Unsur-unsur Pembelajaran 

Sudjana (2008), berpendapat bahwa setiap 
proses belajar-mengajar ditandai dengan adanya bebe-
rapa unsur antara lain : tujuan, bahan, metode dan 
alat, serta evaluasi. Metode dan alat merupakan unsur 
yang tidak dapat dilepaskan dari unsur lainnya yang 
berfungsi sebagai cara atau teknik untuk mengantar-
kan bahan pelajaran agar sampai kepada tujuan. 

Dalam buku “Pedoman Pelaksanaan Kurikulum 
Berbasis Kompetensi” (2004) dijelaskan tentang kom-
ponen utama dalam strategi pembelajaran. Komponen  
utama itu meliputi: urutan kegiatan pembelajaran, 
metode, media dan waktu. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat 
dikatakan bahwa dalam pembelajaran terdapat bebe-
rapa unsur yakni: tujuan, materi, metode dan alat 
atau media, evaluasi. Guru perlu sekali memahami 
hakikat pembelajaran, unsur-unsur pembelajaran dan 
pusat sumber belajar agar dapat menerapkan pem-
belajaran dengan sebaik-baiknya. 

 

2.5 Media Pembelajaran 

2.5.1 Pengertian Media Pembelajaran 

 Kata media berasal dari bahasa Latin yang 
merupakan bentuk jamak dari kata medium yang 
secara harafiah berarti ‘perantara’ atau ‘pengantar’ 
(Sadiman, 2006). Secara lebih khusus, pengertian 
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media dalam proses belajar mengajar cenderung di-
artikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elek-
tronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 
kembali informasi visual atau verbal (Arsyad, 1996). 

 Menurut Aqib (2010), media pembelajaran diarti-
kan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan 
untuk menyalurkan pesan (message), merangsang 
pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa 
sehingga dapat mendorong proses belajar. Bentuk-
bentuk media digunakan untuk meningkatkan penga-
laman belajar agar menjadi lebih konkrit. 

 Jadi media pembelajaran adalah semua alat 
atau sarana yang digunakan dalam kegiatan belajar 
mengajar yaitu meliputi alat bantu guru dalam 
mengajar serta sarana pembawa pesan pembelajaran 
dari sumber belajar (guru atau sumber lain) kepada 
penerima pesan belajar (peserta didik). Sebagai penyaji 
dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal 
tertentu dapat mewakili guru menyajikan informasi 
belajar kepada peserta didik. 

 
2.5.2 Jenis-jenis  Media Pembelajaran 

Dilihat dari taraf kecanggihannya ada dua jenis 
media pempelajaran yaitu media pembelajaran seder-
hana dan media pembelajaran modern. Media pembe-
lajaran sederhana meliputi papan tulis, sedangkan 
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media pembelajaran modern meliputi komputer dan 
internet (Munir, 2008). 

Dalam buku “Pedoman Manajemen Pelaksana-
an Kurikulum Berbasis Kompetensi” (2004) disebutkan 
contoh-contoh alat bantu pembelajaran. Contoh-
contoh tersebut antara lain: OHP, proyektor slide, 
proyektor LCD, VCD player, CD pembelajaran, dan TV 
monitor. Sedangkan Jerold Kemp dkk (dalam Kartika, 
2008), mengemukan klasifikasi jenis media sebagai 
berikut: 

a. media cetak; 
b. media yang dipamerkan; 
c. overhead transparency; 
d. rekaman suara; 
e. slide suara dan film strip; 
f. presentasi multi gambar; 
g. video dan film; 
h. pembelajaran berbasis komputer. 

 

2.5.3 Manfaat Media Pembelajaran Berbasis Kom-
puter 

  Media pembelajaran mempunyai kontribusi 
dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kehadir-
an media pembelajaran tidak hanya membantu peng-
ajar dalam menyampaikan materi pelajaran, tetapi 
juga memberikan nilai tambah pada kegiatan pem-
belajaran, baik bagi media yang janggih dan mahal, 
ataupun media yang sederhana dan murah. Munir 
(2008) menjabarkan sejumlah kelebihan media pem-
belajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komuni-
kasi (TIK) antara lain sebagai berikut: 
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1) Dapat memberikan pemahaman yang lebih 
dalam terhadap materi pembelajaran yang 
sedang dibahas, karena dapat menjelaskan 
konsep sulit atau rumit menjadi mudah dan 
lebih sederhana; 

2)  Dapat menjelaskan materi pembelajaran atau 
obyek yang abstrak menjadi konkrit, seperti 
menjelaskan peredaran darah, tubuh manusia 
pada mata pelajaran sains; 

3) Membantu pengajar menyajikan materi pem-
belajaran sehingga menjadi lebih mudah dan 
cepat dipahami peserta didik, lama diingat dan 
mudah diungkapkan kembali; 

4) Menarik dan membangkitkan perhatian, minat, 
motivasi, aktivitas dan kreativitas peserta 
didik, serta dapat menghibur peserta didik; 

5)  Memancing partisipasi peserta didik dalam 
proses pembelajaran dan memberikan kesan 
yang mendalam dalam pikiran peserta didik; 

6) Materi pembelajaran yang sudah dipelajari 
dapat diulang kembali (playback), misalnya 
menggunakan rekaman video, compact disc 
(cakram padat), tape recorder atau televise; 

7) Dapat membentuk persamaan pendapat dan 
persepsi yang benar terhadap objek karena 
disampaikan tidak hanya secara verbal namun 
dalam bentuk nyata menggunakan media 
pembelajaran; 

8) Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif 
sehingga peserta didik dapat berkomunikasi 
dan berinteraksi dengan lingkungan tempat 
belajarnya sehingga memberikan pembelajaran 
nyata dan langsung; 

9) Peserta didik belajar sesuai dengan karak-
teristiknya, kebutuhannya, minat dan bakat-
nya, baik belajar secara individual, kelompok, 
dan klasikal. 
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2.5.4 Media Pembelajaran Visual Makromedia Flash 

 Media pembelajaran visual adalah media yang 
digunakan dalam perbuatan mempelajari yang meng-
andalkan indra penglihatan. Media visual ini ada yang 
menampilkan gambar diam seperti film strip (film 
rangkai), slides (film bingkai), foto, gambar atau lukis-
an, dan cetakan. Ada pula media visual yang menam-
pilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film 
bisu, dan film kartun. 

Media pembelajaran dapat dibuat dengan 
program komputer. Beberapa media pembelajaran 
menggunakan program komputer untuk mensimu-
lasikan beberapa percobaan/kejadian dalam fisika, 
melalui layar monitor komputer sehingga siswa lebih 
memahami konsep/materi yang disampaikan.  

 Salah satu aplikasi media pembelajaran visual 
dapat diperoleh dengan menggunakan program kom-
puter, seperti; Microsoft Office (Word, Power Point, 
Excel), Flash, Adobe Reader, dan masih banyak lagi. 
Setiap program komputer mempunyai keuntungannya 
sendiri-sendiri. Peneliti menggunakan media pembela-
jaran visual Macromedia Flash. Media Pembelajaran 
Visual Macromedia flash adalah program grafis 
animasi standar professional untuk membuat halaman 
web yang interaktif. Peneliti menggunakan media 
pembelajaran visual ini karena dengan menggunakan 
flash dapat membuat animasi bergerak yang sesuai 
dengan kejadian sebenarnya, sehingga materi yang 
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diajarkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Media 
pembelajaran ini sangat bagus digunakan dalam mata 
pelajaran sains, karena mata pelajaran sains mene-
kankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 
mengembangkan kompetensi peserta didik agar 
mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar 
secara ilmiah. Mata pelajaran IPA Terpadu yang 
termasuk mata pelajaran sains diarahkan untuk 
”mencari tahu” dan ”berbuat” sehingga dapat memban-
tu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih 
mendalam tentang alam sekitar. Oleh sebab itu 
peneliti menggunakan media pembelajaran visual 
Macromedia Flash pada mata pelajaran IPA Terpadu 
untuk menjelaskan materi pokok Cahaya. 

 Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran 
dengan media visual Makromedia Flash adalah proses 
terjadinya interaksi guru dan peserta didik dengan 
memanfaatkan program grafis animasi standar 
professional untuk membuat halaman web yang 
interaktif (macromedia flash). 

 

2.6 Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan beberapa kajian 
penelitian yang relevan di atas maka dirumuskan 
hipotesis empirik sebagai berikut:  

1. Ho :  Pembelajaran bermedia visual Macromedia 
Flash pada materi pokok Cahaya tidak 
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efektif dalam meningkatkan prestasi bela-
jar IPA peserta didik kelas VIII SMP Negeri 
2 Pringapus tahun pelajaran 2011/2012 
untuk tingkat pemahamam. 

Ha :  Pembelajaran bermedia visual Macromedia 
Flash pada materi pokok Cahaya efektif 
dalam meningkatkan prestasi belajar IPA 
peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 
untuk Pringapus tahun pelajaran 2011/ 
2012 tingkat pemahamam. 

2. Ho :  Pembelajaran bermedia visual Macromedia 
Flash pada materi pokok Cahaya tidak 
efektif dalam meningkatkan prestasi bela-
jar IPA peserta didik kelas VIII SMP Negeri 
2 Pringapus tahun pelajaran 2011/2012 
untuk tingkat penerapan. 

Ha :  Pembelajaran bermedia visual Macromedia 
Flash pada materi pokok Cahaya efektif 
dalam meningkatkan prestasi belajar IPA 
peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 
Pringapus tahun pelajaran 2011/2012 
untuk tingkat penerapan. 

3. Ho :  Pembelajaran bermedia visual Macromedia 
Flash pada materi pokok Cahaya tidak 
efektif dalam meningkatkan prestasi bela-
jar IPA peserta didik kelas VIII SMP Negeri 
2 Pringapus tahun pelajaran 2011/2012. 
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Ha :  Pembelajaran bermedia visual Macromedia 
Flash pada materi pokok Cahaya efektif 
dalam meningkatkan prestasi belajar IPA 
peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 
Pringapus tahun pelajaran 2011/2012. 

Secara statistik hipotesis empirik di atas dapat 
dinyatakan sebagai berikut: 

Ho : 1  = 2    dan  Ha : 1  ≠ 2 

 
dimana μ1 adalah rata-rata nilai hasil pembelajaran 
bermedia visual Macromedia Flash dan μ2 adalah rata-
rata nilai hasil pembelajaran dengan media konven-
sional. 
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