
5 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Media Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau 

pengantar (Wina Sanjaya,2010:204). Jadi dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah perantara untuk melakukan proses pembelajaran. 

Menurut Rossi dan Breidle (dalam Wina Sanjaya,2010:204) disebutkan 

bahwa “media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai 

untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah dan 

sebagainya. Alat-alat seperti radio, televisi kalau digunakan dan diprogram 

untuk pendidikan, maka merupakan media pembelajaran.” Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran meliputi 

semua alat yang di peruntukkan untuk pendidikan. 

2.1.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran haruslah memiliki fungsi-fungsi yang selalu 

mendukung demi tercapainya tujuan pembelajaran. Fungsi media 

pembelajaran (Wina Sanjaya,2010:207), antara lain : 

1. Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. 
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2. Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. 

3. Menambah gairah dan motivasi belajar siswa. 

Media pembelajaran memiliki nilai praktis (Wina 

Sanjaya,2010:209), sebagai berikut : 

a. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

siswa. 

b. Media dapat mengatasi batas ruang kelas. 

c. Media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara 

peserta dengan lingkungan. 

d. Media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. 

e. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata dan 

tepat. 

f. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta 

untuk belajar dengan baik. 

g. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. 

h. Media dapat mengontrol kecepatan belajar siswa. 

i. Media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal 

yang konkret sampai yang abstrak.  

 

Sesuai dengan nilai praktis yang telah di uraikan tersebut, maka 

media pembelajaran merupakan satu aspek yang paling penting demi 

tersampainya informasi pada siswa. Sudah selayaknya kalau media 

pembelajaran tidak lagi dipandang sebagai alat bantu saja bagi guru dalam 

mengajar tetapi labih sebagai alat penyalur pesan dari guru ke siswa. 

Manfaat media pembelajaran bagi pengajar (Hujair,2009:5), sebagai 

berikut : 

1. Memberikan pedoman, arah untuk mencapai tujuan. 

2. Menjelaskan struktur dan urutan pengajaran secara baik. 

3. Memberikan kerangka sistematis mengajar secara baik. 

4. Memudahkan kendali pengajar terhadap materi pelajaran. 

5. Membantu kecermatan, ketelitian dalam penyajian materi pelajaran. 
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6. Membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar, dan 

7. Meningkatkan kualitas pengajaran. 

 

Media pembelajaran begitu banyak manfaat, tetapi hanya satu tujuan 

yang ingin dicapai yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Tanpa adanya 

pengembangan dalam media pembelajaran yang dipakai oleh seorang guru, 

maka guru itu tidak akan memberikan kontribusi dalam proses pembelajaran. 

Manfaat media pembelajaran bagi pembelajar (Hujair,2009:5), sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan motivasi belajar pembelajar. 

2. Memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajar. 

3. Memberikan struktur materi pelajaran dan memudahkan pembelajar 

untuk belajar. 

4. Memberikan inti informasi, pokok-pokok secara sistematik sehingga 

memudahkan pembelajar untuk belajar. 

5. Merangsang pembelajar untuk berpikir dan beranalisis. 

6. Menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan, dan 

7. Pembelajar dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis 

yang disajikan pengajar lewat media pembelajaran. 

 

Media pembelajaran tidak hanya bermanfaat bagi guru saja, tetapi media 

pembelajaran mempunyai manfaat bagi siswa. Dengan penggunaan media 

pembelajaran yang sesuai maka siswa akan merasa termotivasi untuk belajar 

lebih giat lagi dan juga informasi pesanpun dapat tercapai dengan baik. 

Dengan demikian tujuan pembelajaranpun akan tercapai. 
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Menurut  Kemp and Dayton (dalam Wina Sanjaya,2010:210), media 

memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap proses pembelajaran, antara 

lain : 

1. Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. 

2. Pembelajaran dapat lebih menarik. 

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

4. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. 

5. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. 

6. Proses pembelajaran dapat berlangsung kapan pun dan dimana pun 

diperlukan. 

7. Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan. 

8. Peran guru berubah kearah yang positif, artinya guru tidak 

menempatkan diri sebagai satu-satunya sumber belajar. 

 

Akan tetapi jika tidak ada variasi dalam penggunaan media 

pembelajaran atau dalam penggunaan media itu hanya monoton saja, maka 

siswa akan merasa bosan dan tidak ada motivasi untuk belajar. Maka dari itu 

seorang guru yang profesional harus senantiasa mengembangkan strategi 

dalam penggunaan media pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

2.1.3 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

memiliki banyak macam dan karakteristik. Guru sebagai penyampai informasi 

hendaknya memilih media pembelajaran sesuai dengan klasifikasi dan 

karakteristik yang ada. 
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Menurut  Rudy Brets, ada 7 (tujuh) klasifikasi media (dalam Wina 

Sanjaya,2010:211), yaitu : 

1. Media audiovisual gerak, seperti: film, suara, pita video, film tv. 

2. Media audiovisual diam, seperti: film rangkai suara. 

3. Audio semigerak, seperti: tulisan jauh bersuara. 

4. Media visual bergerak, seperti: film bisu. 

5. Media visual diam, seperti: halaman cetak, foto, micro-phone, slide 

bisu. 

6. Media audio, seperti: radio, telepon, pita audio. 

7. Media cetak, seperti: buku, modul, bahan ajar mandiri. 

 

Klasifikasi yang telah disebutkan tersebut maka guru dapat memilih 

media pendidikan yang akan dipergunakan dalam proses belajar mengajar. 

Tetapi dalam pemilihan media pembelajaran tersebut, guru harus 

mempertimbangkan karakteristik dari setiap media-media yang ada. 

Karakteristik beberapa media pembelajaran (Wina Sanjaya,2010:213-

223), antara lain : 

1. Media grafis (Visual Diam) 

Media ini termasuk kategori media visual non proyeksi yang 

berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan 

(dari guru kepada siswa). 

2. Media Proyeksi 

Media proyeksi adalah media yang dapat digunakan dengan 

bantuan proyektor. Media ini harus menggunakan alat elektronik 

untuk menampilkan informasi atau pesan. 

3. Media Audio 

Media audio adalah media atau bahan yang mengandung pesan 

dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran dan perasaan 

pendengar sehingga terjadi proses belajar. 

4. Media Komputer 

Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat 

menyediakan respons yang segera terhadap hasil belajar yang 

dilakukan oleh siswa. 
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     Beberapa bentuk penggunaan komputer sebagai media yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran meliputi : 

a. Penggunaan multimedia presentasi 

b. CD multimedia interaktif 

c. Pemanfaatan internet 

 

2.1.4 Pengetahuan dan Pemahaman Media Pembelajaran 

Setiap pengajar dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

cukup tentang media pembelajaran. Pengetahuan dan pemahaman yang harus 

dimiliki seorang guru (Hujair,2009:26), meliputi : 

1. Media sebagai alat komunikasi, yang dapat digunakan untuk lebih 

mengefektifkan proses pembelajaran. 

2. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

3. Situasi proses belajar. 

4. Hubungan antara metode mengajar dan media pembelajaran. 

5. Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. 

6. Memilih dan menggunakan media pembelajaran. 

7. Berbagai jenis alat dan teknik media pembelajaran. 

8. Usaha inovasi media pembelajaran, dan lain-lain. 

 

Seorang guru dalam memilih media pembelajaran apa yang kiranya 

cocok dan efektif digunakan dalam suatu proses pembelajaran tidaklah 

mudah. Sulit dan rumitnya pemilihan media pembelajaran tersebut, 

disebabkan beberapa faktor yang saling berhubungan, seperti tergambar pada 

pertanyaan-pertanyaan (Hujair,2009:27), berikut ini : 

1. Seberapa jauh situasi dan latar belakang pekerjaan yang 

sebenarnya perlu ditiru dalam proses latihan ? 

2. Media apa yang dianggap paling praktis untuk memaketkan, 

melaksanakan, dan memperbarui proses komunikasi ? 

3. Apakah diperlukan perlengkapan untuk menggunakan media yang 

sudah dipilih ini ? Jika pertanyaan ini dijawab ya, apakah sudah 

tersedia ? Apakah pengadaan peralatan tertentu itu dapat 
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dipertanggungjawabkan untuk keperluan pelajaran yang 

bersangkutan ? 

4. Apakah media itu sesuai dengan kebutuhan belajar pembelajar ? 

Artinya, sesuai jika dilihat dari faktor kebudayaan, usia, kebiasaan 

belajar dan sebagainya. 

5. Apakah nilai bahan pelajaran sepadan dengan biaya yang 

dikeluarkan pengadaan media itu ? 

 

Jadi sebagai seorang guru dalam memilih suatu media pembelajaran 

yang akan digunakan perlu mempertimbangkan dari beberapa aspek. Tidak 

asal memilih tanpa adanya pertimbangan, sehingga pesan yang akan 

disampaikan oleh guru tersebut dapat tersmpaikan dengan baik. 

2.1.5 Keterampilan memilih, menggunakan, dan membuat media 

pembelajaran 

Agar media pembelajaran dapat digunakan dengan baik dan efisien 

dalam proses pembelajaran, diperlukan keterampilan memilih media yang 

akan digunakan, diperlukan keterampilan, dan keahlian untuk membuat media 

pembelajaran. Sebagai seorang pengajar harus berusaha memilih dan 

membuat media pembelajaran yang dapat memenuhi kriteria-kriteria sebagai 

sebuah media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

2.1.5.1 Memilih dan menggunakan media pembelajaran 

Setiap pengajar tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang 

media pembelajaran saja, tetapi harus memiliki keterampilan untuk 

memilih dan menggunakan media dengan baik dalam suatu proses 
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pembelajaran dan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria 

pemilihan tersebut antara lain (Hujair,2009:31), sebagai berikut : 

1. Tujuan pengajaran. 

2. Bahan pengajaran. 

3. Metode mengajar. 

4. Tersedianya alat yang dibutuhkan. 

5. Jalannya pelajaran. 

6. Penilaian hasil belajar. 

7. Pribadi pengajar. 

8. Minat dan kemampuan pembelajar. 

9. Situasi pengajaran yang sedang berlangsung. 

 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, terlihat bahwa antara media 

pembelajaran dengan faktor-faktor pembelajaran lainnya sangat erat 

hubungannya antara satu faktor dengan faktor yang lainnya dalam proses 

pembelajaran. Dari masing-masing kriteria tersebut, ada juga hal-hal yang 

perlu diperhatikan pada saat memilih media pembelajaran (Wina 

Sanjaya,2010:44), yaitu : 

1. Keberagaman kemampuan intelektual siswa. 

2. Jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang 

harus dicapai siswa. 

3. Tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus. 

4. Berbagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

5. Bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan. 

6. Fasilitas fisik yang tersedia. 
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Menurut Hartono Kasmadi (dalam Ahmad Rohani,1997:30-33), 

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan dan memilih media 

pembelajaran, antara lain : 

1. Pertimbangan produksi 

a. Availability (tersedianya bahan) 

Media akan efektif dalam mencapai tujuan, bila tersedia bahan 

dan berada pada sistem yang tepat. 

b. Cost (harga) 

Harga yang tinggi tidak menjamin penyusunan menjadi tepat, 

demikian sebaliknya tanpa biaya juga tidak akan berhasil, 

artinya tujuan belum tentu dapat dicapai. 

c. Physical Condition (kondisi fisik) 

Misalnya dengan warna yang buram, akan mengganggu 

kelancaran belajar mengajar. 

d. Accessibility to student (mudah dicapai) 

Pembelian bahan (peralatan) hendaknya yang dwifungsi yaitu: 

guru dapat menggunakannya, peserta didik juga akan semakin 

mudah mencerna pelajaran. 

e. Emotional Impact 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media harus 

mempunyai nilai estetika sehingga akan lebih menarik dan 

dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

2. Pertimbangan peserta didik 

a. Student Characteristics (watak peserta didik) 

Guru harus mampu memahami tingkat kematangan latar 

belakang peserta didik. Dengan demikian guru dapat 

menentukan pilihan-pilihan media yang sesuai dengan 

karakter peserta didik, meliputi masalah tingkat kematangan 

peserta didik secara komprehensif. 

b. Student Relevance (sesuai dengan peserta didik) 

Bahan yang relevan akan memberi nilai positif dalam 

mencapai tujuan belajar, pengaruhnya akan meningkatkan 

pengalaman peserta didik, pengembangan pola pikir, analisis 

pelajaran, hingga dapat menceritakan kembali dengan baik. 

c. Student Involvement (keterlibatan peserta didik) 

Bahan yang disajikan akan memberikan kemampuan peserta 

didik dan keterlibatan peserta didik secara fisik dan mental 

untuk meningkatkan potensi belajar. 
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3. Pertimbangan isi 

a. Curiculair-Relevance 

Penggunaan media harus sesuai dengan isi kurikulum, 

tujuannya harus jelas, perlu direncanakan dengan baik. 

b. Content-Soundness 

c. Content-Presentation 

Jika isi sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan, perlu juga 

cara menyajikan yang harus benar. 

4. Pertimbangan guru 

a. Teacher-Utilization 

Guru harus mempertimbangkan dari segi kemanfaatan media 

yang akan digunakan, sebagai bahan pertimbangan. 

(1) Apakah digunakan untuk kepentingan individu atau 

kelompok. 

(2) Apakah digunakan media tunggal atau multimedia. 

(3) Yang lebih penting berorientasi terhadap tujuan 

pendidikan. 

b. Teacher Peace of Mind 

Media yang digunakan mampu memecahkan masalah, jangan 

malah menimbulkan masalah. Maka perlu observasi dan 

review bahan-bahan tersebut sebelum disajikan. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam memilih media yang 

digunakan dalam menunjang proses belajar mengajar hendaknya 

mempertimbangkannya dalam pertimbangan produksi, pertimbangan 

peserta didik, pertimbangan isi dan pertimbangan guru. Ini dikarenakan 

media yang akan dipilih bukan untuk kepentingan guru semata, tetapi juga 

digunakan untuk kepentingan peserta didik atau siswa dalam menerima 

pesan yang disampaikan melalui media pembelajaran. Sehingga perlu 

dipertimbangkan secara matang, apakah media yang akan dipilih dan 

digunakan telah memenuhi dasar pertimbangan tersebut. 
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2.1.5.2 Membuat media pembelajaran 

Seorang guru selain menggunakan media pembelajaran yang telah 

disediakan yang merupakan fasilitas pada tempat guru mengajar, juga 

diharapkan dapat membuat sendiri media pembelajaran yang sederhana 

dan sesuai dengan kriteria pembuatan media. Tetapi untuk membuat 

media pembelajaran diperlukan keterampilan (skill). 

Selain memiliki skill atau keterampilan, desain media tersebut harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Alat-alat yang dibuat harus memenuhi 

syarat (Hujair,2009:33), sebagai berikut : 

1. Rasional, sesuai dengan akal dan mampu dipikirkan oleh kita. 

2. Ilmiah, sesuai dengan perkembangan akal dan mampu 

dipikirkan oleh kita. 

3. Ekonomis, sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang ada, 

hemat dan efisien. 

4. Praktis, dapat digunakan dalam kondisi praktek di sekolah dan 

bersifat sederhana. 

 

2.2 Tujuan Pembelajaran 

Guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran, tugas pertamanya adalah 

merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pembelajarannya dan 

menjabarkannya dalam standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang 

akan menjadi indikator hasil belajar. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk 

kompetensi yang harus dicapai atau dikuasai oleh siswa. Melalui rumusan tujuan, 

guru dapat memproyeksikan apa yang harus dicapai oleh siswa setelah berakhir suatu 
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proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini tidak akan tercapai apabila tidak ada 

kesesuaian antara komponen-komponen rencana pelaksanaan pengajaran (RPP). 

Komponen-komponen yang saling berinteraksi yang dirancang untuk mencapai 

tujuan pembelajaran (Gulo,2004:48), antara lain : 

1. isi atau materi pelajaran, 

2. kemampuan peserta didik (entering behavior), 

3. kemampuan guru, 

4. media dan bahan pengajaran, 

5. metode pengajaran, 

6. sumber belajar, 

7. ruang kelas dan segala perlengkapannya, 

8. tujuan yang diharapkan, dan 

9. analisis hasil sebagai balikan. 

 

Tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai tanpa interaksi antar komponen-

komponen diatas. Salah pemilihan media pembelajaran yang dipilih dapat 

mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai. 

Rumusan tujuan pembelajaran, harus mencakup aspek-aspek penting yang 

diistilahkan oleh Bloom (dalam Wina Sanjaya,2010:40-42), antara lain : 

1. Domain kognitif 

Domain kognitif adalah tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan 

pengembangan aspek intelektual siswa, melalui penguasaan pengetahuan 

dan informasi. 

2. Sikap dan apresiasi 

Domain sikap (afektif) adalah domain yang berhubungan dengan 

penerimaan dan apresiasi seseorang terhadap suatu hal. Domain afektif 

bersentuhan dengan aspek psikologis yang sulit, untuk didefinisikan pada 

bentuk tingkah laku yang dapat diukur (spesifik). 

3. Keterampilan dan penampilan 

Domain keterampilan adalah domain yang menggambarkan kemampuan 

atau keterampilan (skill) seseorang yang dapat dilihat dari unjuk kerja atau 

performance. Keterampilan merupakan tujuan pembelajaran khusus yang 

berhubungan dengan kemampuan motorik (domain psikomotorik). 
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Beberapa ketentuan agar tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dengan baik  

(Arief,2008:106), antara lain: 

a. Tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada siswa bukan berorientasi 

kepada guru. Hal yang perlu dinyatakan dalam tujuan harus perilaku yang 

dapat dilakukan atau yang diharapkan dapat dilakukan siswa setelah proses 

pembelajaran selesai. 

b. Tujuan khusus dinyatakan dengan kata kerja yang operasional. Artinya, 

kata kerja itu menunjukkan perbuatan yang dapat diamati atau hasilnya 

dapat diukur. 

 

Tujuan pembelajaran dirumuskan harus berdasarkan siswa, karena siswalah 

yang akan menerima pesan yang disampaikan oleh guru. Tujuan pembelajaran tidak 

menyatakan apa yang harus dilakukan guru dalam kegiatan belajar mengajar karena 

bukan perilaku guru yang dipentingkan melainkan perilaku siswa.  

Sebuah tujuan instruksional yang lengkap mempunyai empat unsur 

(Arief,2008:110), yaitu: 

a. A = Audience  

Dalam tujuan instruksional harus jelas siapa sasaran didik kita. 

b. B = Behavior  

      Sebuah tujuan harus menyatakan dengan jelas perilaku apa yang 

diharapkan dapat dilakukan siswa pada akhir kegiatan pembelajaran. 

c. C = Condition 

       Tujuan harus secara jelas menyebutkan dalam kondisi yang bagaimana 

siswa diharapkan dapat mendemonstrasikan kemampuannya atau 

keterampilannya. 

d. D = Degree 

      Tujuan harus secara jelas menyebutkan tingkat keberhasilan yang 

diharapkan dapat dicapai siswa. 
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Suatu tujuan pengajaran harus dirumuskan lengkap meliputi empat unsur yang 

telah disebutkan tersebut. Keuntungan bila tujuan dirumuskan lengkap adalah baik 

untuk guru dan siswa mengetahui bahwa siswa bukan dituntut untuk sekedar dapat 

mengambil makna dari apa yang disajikan melalui media pembelajaran, tetapi siswa 

harus dapat mengoperasikan  media tersebut. 

2.3 Guru 

2.3.1 Pengertian 

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen “Guru 

adalah  pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didk 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah”. 

Tanggungjawab guru dapat dijabarkan ke dalam sejumlah kompetensi 

yang lebih khusus (Enco Mulyasa,2008:18), yaitu : 

1. Tanggungjawab moral; bahwa setiap guru  harus mampu 

menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila 

dan mengamalkannya dalam pergaulan hidup sehari-hari. 

2. Tanggungjawab dalam pendidikan di sekolah; bahwa setiap guru 

harus menguasai cara belajar-mengajar yang efektif, mampu 

mengembangkan kurikulum (KTSP), silabus, dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), melaksanakan pembelajaran 

yang efektif, menjadi model bagi peserta didik, memberikan nasehat, 

melaksanakan evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta 

didik. 

3. Tanggungjawab dalam bidang kemasyarakatan; bahwa setiap guru 

harus turut serta mensukseskan pembangunan, yang harus kompeten 

dalam membimbing, mengabdi dan melayani masyarakat. 
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4. Tanggungjawab dalam bidang keilmuan; bahwa setiap guru harus 

turut serta memajukan ilmu, terutama yang menjadi spesifikasinya, 

dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan. 

 

Guru bukan hanya memiliki tugas untuk mencerdaskan siswanya, tetapi 

guru juga mempunyai peran dan fungsi. Peran dan fungsi guru berpengaruh 

terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah. Berdasarkan Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) Pasal 28, disebutkan bahwa “Pendidik harus memiliki 

kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional”. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa “…yang 

dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran (learning agent) adalah 

peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, maupun 

pemberi inspirasi. 

Agen pembelajaran (Enco Mulyasa,2009:53), meliputi : 

1. Guru sebagai fasilitator 

 Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta 

didik, tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan 

kemudahan belajar (facilitate of learning) kepada seluruh peserta 

didik. 

2. Guru sebagai motivator 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran, karena peserta didik akan belajar dengan 

sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. 

3. Guru sebagai pemacu 

 Guru harus mampu melipatgandakan  potensi peserta didik, dan 

mengembangkannya sesuai dengan aspirasi dan cita-cita mereka di 

masa yang akan datang. 
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4. Guru sebagai pemberi inspirasi 

 Guru harus mampu memerankan diri dan memberikan inspirasi 

bagi peserta didik, sehingga kegiatan belajar dan pembelajaran 

dapat membangkitkan berbagai pemikiran, gagasan, dan ide-ide 

baru. 

 

Guru harus siap menjadi agen pembelajaran yang demokratis profesional, 

karena dalam kondisi perkembangan informasi, teknologi, dan globalisasi yang 

begitu cepat tidak menutup kemungkinan bahwa dalam hal tertentu peserta 

didik lebih pandai atau lebih dulu tahu dari guru. 

2.3.2 Fungsi Guru 

Guru sebagai agen pembelajaran memiliki fungsi demi tercapainya tujuan 

pendidikan nasional. Peran dan fungsi guru (Enco Mulyasa,2009:19), antara 

lain : 

1. Sebagai pendidik dan pengajar 

Bahwa setiap guru harus memiliki kestabilan emosi, ingin 

memajukan peserta didik, bersikap realitas, jujur dan terbuka, serta 

peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. 

2. Sebagai anggota masyarakat 

Bahwa setiap guru harus pandai bergaul dengan masyarakat. 

3. Sebagai pemimpin 

Bahwa setiap guru adalah pemimpin yang harus memiliki 

kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan 

antar manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai 

aspek kegiatan organisasi sekolah. 

4. Sebagai administrator 

Bahwa setiap guru akan dihadapkan pada berbagai tugas 

administrasi yang harus dikerjakan di sekolah. 

5. Sebagai pengelola pembelajaran 

Bahwa setiap guru harus mampu dan menguasai berbagai metode 

pembelajaran dan memahami situasi belajar-mengajar di dalam 

maupun di luar kelas. 
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Jadi guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem 

pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian yang utama. 

Karena guru sangat menentukan keberhasilan peseta didik, terutama dalam 

kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru mempunyai peran yang sangat 

strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional khususnya di bidang 

pendidikan. Oleh karena itu, upaya perbaikan kualitas pendidikan tidak akan 

berhasil jika tidak tersedianya guru yang profesional dan berkualitas. 

2.3.3 Kompetensi Guru 

Guru yang profesional harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk 

melakukan tugas mengajar. Kompetensi-kompetensi yang diperlukan oleh 

seorang guru yang professional sangat bermacam-macam. Seperti dalam UU 

Guru dan Dosen No 14/2005 dan Peraturan Pemerintah No. 19/2005, 

menyatakan bahwa, ”kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru 

profesional yaitu : 

(1) Kompetensi kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 

(2) Kompetensi pedagogik 

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

(3) Kompetensi profesional 

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup 

penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan 
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substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan 

terhadap struktur dan metodologi keilmuan. 

(4) Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sesama  pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta 

didik, dan masyarakat sekitar. 

Pemenuhan kompetensi ini dibuktikan dengan sertifikasi pendidik 

melalui uji sertifikasi guru”. 

 

Menjadi guru yang profesional diharuskan mempunyai kompetensi-

kompetensi tersebut. Guru harus berkepribadian yang mantap, menjadi teladan 

bagi siswa, berwibawa mampu mengayomi siswa dalam proses belajar 

mengajar, bersikap profesional dan senantiasa bergaul dengen siswa, dan 

sesama guru. Jadi tidak hanya melaksanakan tugas sebagai pengajar saja. 

Menurut Oemar Hamalik (dalam Martinis Yamin,2007:7), guru 

profesional harus memiliki persyaratan, yang meliputi : 

1. Memiliki bakat sebagai guru. 

2. Memiliki keahlian sebagai guru. 

3. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi. 

4. Memiliki mental yang sehat. 

5. Berbadan sehat. 

6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan luas. 

7. Guru adalah manusia berjiwa Pancasila. 

8. Guru adalah seorang warga negara yang baik. 

 

Menurut Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills, “profesi adalah 

sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual  khusus, yang 

diperoleh  melalui kegiatan belajar dan pelatihan  yang bertujuan untuk 

menguasai keterampilan  atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis 

pada orang lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu 
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(adriy.weebly.com/uploads/…/profesi_dan_prinsip_profesionalitas.do)”. Jadi 

dengan kata lain, profesi merupakan suatu kompetensi khusus yang 

memerlukan kemampuan intelektual tinggi, yang mencakup penguasaan atau 

didasari pengetahuan tertentu. 

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip-prinsip (Kunandar,2009:54-55) sebagai berikut : 

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 

2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketakwaan, dan akhlak mulia. 

3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai 

dengan bidang tugas. 

4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 

5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi 

kerja. 

7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 

8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. 

9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur 

hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.   

 

Menurut Glickman (dalam Enco Mulyasa,2010:13), ”guru profesional 

memiliki dua ciri yaitu : (1) Tingkat kemampuan yang tinggi, dan (2) 

Komitmen yang tinggi”.  

2.4 Kesesuaian pemilihan media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran 

Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan peran tersebut diantaranya guru berfungsi sebagai penyampai 

informasi. Agar guru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, maka 
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guru harus memiliki kemampuan untuk berbicara serta berkomunikasi menggunakan 

berbagai media seperti OHP, LCD, papan tulis dan lain sebagainya. Kemampuan-

kemampuan ini sangat diperlukan dalam memerankan sebagai penyampai informasi 

dan demi tercapainya tujuan pembelajaran. 

Kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan media pembelajaran dan 

sumber belajar tidak terlepas dari hambatan-hambatan. Seorang guru senantiasa 

berusaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Maka dari itu, seorang guru harus 

memiliki kemampuan dan kemahiran untuk menyampaikan informasi dengan 

menggunakan simbol-simbol komunikasi secara efektif. 

2.4.1 Proses Penyampaian Pesan 

Seorang pengajar harus menguasai kemahiran membuat keputusan yang 

bijak untuk memilih sumber pembelajaran yang sesuai dan mampu 

mengoptimalkannya dalam proses pembelajaran di kelas. Maka dalam proses 

penyampaian pesan, pengajar atau guru perlu menguasai dan mengenal sumber 

pengetahuan yang dapat digunakan dan dituangkan menjadi informasi atau 

pesan-pesan yang akan disampaikan dalam pembelajaran 

Guru dalam  menentukan materi pembelajaran, sebaiknya melibatkan 

pembelajar secara langsung dan berdiskusi untuk bersepakat menentukan materi 

pembelajaran yang akan diajarkan, sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien.  
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Aktivitas yang dilakukan dalam penyampaian pesan berupa materi 

pengajaran (Hujair,2009:12), adalah : 

1. Mengenal pasti berbagai sumber pengetahuan yang akan dituangkan. 

2. Mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan sumber pembelajaran 

yang dikenal tersebut. 

3. Pesan berupa isi pelajaran tersebut dapat dituangkan pengajar 

dengan menggunakan simbol-simbol komunikasi. 

Pesan berupa isi ajaran dan didikan yang ada di kurikulum dituangkan 

oleh guru atau sumber lain ke dalam simbol-simbol komunikasi baik simbol 

verbal maupun simbol non-verbal atau visual. “Proses penyampaian pesan ke  

dalam simbol-simbol komunikasi itu disebut encoding. Selanjutnya penerima 

pesan (bisa siswa, peserta latihan ataupun guru dan pelatihnya sendiri) 

menafsirkan simbol-simbol komunikasi tersebut sehingga diperoleh pesan. 

Proses penafsiran simbol-simbol komunikasi yang mengandung pesan-pesan 

tersebut disebut decoding (Arief,2008:12).” 

Kadang suatu penafsiran berhasil,dan kadang tidak berhasil. Penafsiran 

yang gagal atau tidak berhasil berarti kegagalan dalam memahami apa yang 

didengar, dibaca, atau dilihat dan diamatinya. Secara skematis dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Proses Komunikasi yang Gagal 

Pada gambar 2.1 tersebut merupakan  kegagalan proses komunikasi yang 

tidak menggunakan media pembelajaran. Guru menyampaikan pesan A, dan 

kelima siswa hanya siswa 1 yang tepat dalam menafsirkannya. Tiga diantaranya 

kurang tepat (A1, A2, A3) sedangkan satu lainnya salah sama sekali. 

2.4.2 Hambatan Proses Komunikasi dalam Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan 

proses komunikasi. Hambatan tersebut biasa dikenal dengan istilah barriers, 

atau noises (Arief,2008:13). 
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Hambatan-hambatan proses komunikasi dalam pembelajaran 

(Hujair,2009:13), antara lain : 

1. Faktor internal 

 Hambatan yang berasal dari dalam diri penerima pesan atau 

pembelajar itu sendiri, berupa : 

a. Hambatan psikologis, seperti minat, sikap, pendapat, 

kepercayaan, intelegensi, pengetahuan. 

b. Hambatan fisik, seperti kelelahan, sakit, keterbatasan daya 

indera, dan cacat tubuh. 

2. Hambatan eksternal 

Hambatan yang berasal dari pembelajar, seperti : 

a. Hambatan cultural, seperti hambatan adat-istiadat, norma-

norma sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai panutan. 

b. Hambatan lingkungan, yaitu hambatan yang ditimbulkan oleh 

situasi dan kondisi keadaan sekitar. 

 

Berbagai jenis hambatan tersebut, baik pada diri pengajar maupun pada 

pembelajar, dapat mengakibatkan proses pembelajaran seringkali berlangsung 

secara tidak efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka bagi guru 

perlu memperhatikan dan mengantisipasi hal-hal tersebut, sehingga berusaha 

untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. 

Media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar yang dapat 

menyalurkan pesan sehingga membantu mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut. Perbedaan gaya belajar, minat, inteligensi, keterbatasan daya indera, 

cacat tubuh, jarak waktu dapat dibantu dan diatasi dengan pemanfaatan media 

pembelajaran. 
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Pemanfaatan media dalam membantu mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut (Arief 2008:15), dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Proses Komunikasi yang Berhasil 

Gambar tersebut memperlihatkan proses komunikasi yang berhail berkat 

ikut sertanya media dengan proses belajar mengajar. Sumber pesan bisa penulis 

buku atau guru sendiri. Medianya bisa berupa buku, foto, program kaset audio. 

Pesan A yang disampaikan oleh guru maupun media dan sumber informasi 
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ditafsirkan sebagai A pula oleh para siswa. Guru dan media bekerja sama, bahu-

membahu dalam menyajikan informasi. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purnawati Titik Handayani dengan 

judul Profil Kinerja Guru di SMP Negeri 2 Sambi Boyolali, terlihat bahwa tugas 

guru dalam penggunaan media pembelajaran atau sumber dalam kegiatan 

mengajar, guru mengajak siswa untuk menggunakan perpustakaan berjumlah 13 

orang atau 45%, yang kadang-kadang berjumlah 16 orang atau 55%. 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustin Kurniawati dengan judul 

Gambaran Pemanfaatan Sumber Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Angkatan 2005-2008 Semester II 

tahun ajaran 2008/2009, terlihat bahwa pada saat pembelajaran terstruktur sumber 

belajar yang dimanfaatkan oleh mahasiswa adalah untuk sumber belajar dosen, 

mahasiswa angkatan lama tingkat pemanfaatannya sebesar 20%, sedangkan 

mahasiswa baru tingkat pemanfaatannya sebesar 21,2%. Ini menunjukkan bahwa 

tingkat pemanfaatan sumber belajar dosen pada saat terstruktur dikategorikan 

kurang baik pemanfaatannya. Untuk pemanfaatan sumber belajar internet, besar 

pemanfaatan mahasiswa angkatan lama adalah sebesar 73,3%, sedangkan 

pemanfaatan mahasiswa baru adalah sebesar 54,5%. Ini menunjukkan bahwa 

pada saat kuliah terstruktur pemanfaatan mahasiswa angkatan lama terhadap 

sumber belajar internet lebih sering dibanding dengan mahasiswa angkatan baru. 
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Berdasarkan tingkat pemanfaatan, mahasiswa angkatan lama atau baru 

dikategorikan dengan baik. 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Theo Harrys Adi Pramana Putra dengan 

judul Hubungan Antara Pemanfaatan Information Communication and 

Technology dengan Prestasi Belajar Matematika Kelas X SMA Kota Salatiga, 

terlihat bahwa penggunaan ICT (Information Communication and Technology) 

siswa kelas X SMA Kota Salatiga termasuk dalam kategori jarang yaitu sebanyak 

447 siswa. Berdasarkan hasil rata-rata didapat 2,494 yang berarti bahwa seluruh 

responden yang diteliti, frekuensi penggunaan ICTnya masih tergolong jarang 

dalam pembelajaran. 

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Artmy Tirta Ikhwanto yang berjudul 

Penggunaan Media Internet sebagai Sumber Belajar pada Mata Pelajaran Sejarah 

Kelas X di SMA Laboratorium UKSW Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 

2008/2009 terlihat bahwa cara belajar aktif dengan media internet sebagai sumber 

belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar sebanyak 59%, sedangkan cara 

belajar pasif dengan tidak menggunakan media internet sebagai sumber belajar 

yang tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar sebanyak 41%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas X4 dan X5 dengan bantuan 

media internet sebagai sumber belajar dalam mata pelajaran sejarah, cara belajar 

dan prestasinya berubah. 
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2.6 Kerangka Dasar Penelitian 

Kerangka dasar penelitian ini didasarkan pada pendapat Hartono Kasmadi yang 

menyatakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam memilih media 

pembelajaran meliputi empat (4) hal yaitu pertimbangan produksi, pertimbangan 

peserta didik, pertimbangan isi dan pertimbangan guru. Guru sebagai penyampai 

informasi atau pesan harus memilih media yang akan digunakan yang tepat agar 

informasi dapat tersampaikan kepada peserta didik atau siswa. Pesan yang telah 

berhasil disampaikan kepada siswa melalui media yang telah dipilih dapat 

disimpulkan tujuan pembelajaran sudah tercapai. 

Sehingga kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Peran guru sebagai pemberi informasi mempunyai informasi yang harus 

disampaikan kepada siswa. Informasi tersebut alangkah baiknya disampaikan melalui 

suatu media yang telah dipertimbangkan dalam empat (4) aspek pertimbangan. 

Aspek-aspek tersebut antara lain pertimbangan produksi, pertimbangan peserta didik, 

pertimbangan isi dan pertimbangan guru. Pertimbangan produksi meliputi tersedianya 

bahan, harga, kondisi fisik, mudah dicapai dan mempunyai nilai estetika. Jadi 

pertimbangan produksi merupakan pertimbangan yang memusatkan perhatian pada 

alat atau media yang digunakan. 

Pertimbangan peserta didik meliputi watak peserta didik, sesuai dengan peserta 

didik, keterlibatan peserta didik. Melalui pertimbangan ini, guru harus mampu 

memahami tingkat kematangan latar belakang siswa dan memberi kesempatan agar 

siswa ikut terlibat dalam penggunaan media pembelajaran. Pertimbangan isi meliputi 

kesesuaian media dengan isi kurikulum, sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta 

cara menyajikannya harus benar. 

Pertimbangan guru antara lain meliputi pertimbangan guru dalam segi 

kemanfaatan media yang digunakan.  Setelah mempertimbangkannya, guru memilih 

satu media yang kiranya cocok untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Jika 

informasi tersebut dapat dimengerti siswa, maka pemilihan media sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

 

 


