
6

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Hakikat Belajar

Belajar merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap

orang sepanjang hidupnya. Para pakar pendidikan mengemukakan pengertian tentang

belajar berdasarkan argumennya masing-masing. Antara definisi dari pakar

pendidikan yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan tetapi ada juga yang

mempuyai persamaan, namun demikian selalu mengacu pada prinsip yang sama yaitu

setiap orang yang melakukan proses belajar akan mengalami suatu perubahan dalam

dirinya.

Menurut Slameto (2003 : 2-3) dalam bukunya Belajar dan Faktor – Faktor

yang Mempengaruhinya. Beliau menjelaskan “belajar adalah suatu proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya”. Belajar sebagai suatu proses artinya kegiatan belajar terjadi secara

dinamis dan terus-menerus yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam diri anak.

Perubahan yang dimaksud dapat berupa pengetahuan (knowledge) atau perilaku

(behavior).

Sementara itu, menurut The Liang Gie (2003 : 1) belajar adalah segenap

kegiatan fikiran seseorang yang dilakukan secara penuh perhatian untuk memperoleh

pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang alam semesta, kehidupan masyarakat,

perilaku menusia, gejala bahasa, atau perkembangan sejarah. Jadi, seorang siswa

yang sedang belajar memfokuskan pikiran untuk memperoleh, menggali, memahami,

menganalisis, dan menggunakan pengetahuan/informasi tentang berbagai persoalan

agar terjadi perubahan tingkah laku yang baru.

Dari pendapat para ahli yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa

belajar adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dapat menghasilkan perubahan

tingkah laku baru dalam diri siswa yang meliputi perubahan dalam aspek kognitif,
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afektif, maupun psikomotorik, baik itu yang dapat diamati maupun tidak dapat

diamati sebagai hasil dari pengalaman atau latihan.

2.1.2 Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 1989:22). Sebagai alat untuk mengetahui

keberhasilan guru mengajar dan keberhasilan siswa dalam belajar, setiap akhir

pelajaran diadakan evaluasi belajar yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan

proses belajar mengajar. Indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dikuasai

anak didik dalam proses belajar mengajar disebut juga dengan hasil  belajar. Hasil

adalah penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan murid yang

berkenan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka dan

nilai-nilai yang terdapat di dalam kurikulum.

Setiap guru pasti memiliki keinginan agar dapat meningkatkan hasil belajar

matematika dari siswa yang dibimbingnya. Karena itu guru harus memiliki hubungan

dengan siswa yang dapat terjadi melalui proses belajar mengajar. Setiap proses

belajar mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang dicapai

siswa.

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999: 250-251), hasil belajar merupakan hal

yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa,

hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik dibanding

pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut pada jenis – jenis

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru hasil belajar

merupakan saat terselesaikannya bahan belajar.

Benyamin Bloom (Sudjana, 1989:22-23) secara garis besar membagi menjadi

tiga ranah hasil belajar yakni :

a. Ranah kognitif;  berkenan dengan hasil belajar intelektual.

b. Ranah afektif; berkenan dengan sikap.
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c. Ranah psikomotorik: berkenaan dengan hasil belajar dan kemampuan

bertindak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditegaskan bahwa salah satu fungsi

hasil belajar siswa diantaranya ialah siswa dapat mencapai hasil yang maksimal

sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki, serta siswa dapat mengatasi berbagai

macam kesulitan belajar yang mereka alami. Untuk mengetahui keberhasilan proses

dan hasil belajar siswa digunakan alat penilaian untuk mengetahui sejauh mana tujuan

yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Hasil belajar yang berupa aspek kognitif,

aspek afektif, dan aspek psikomotorik menggunakan alat penilaian yang berbeda-

beda. Untuk aspek kognitif digunakan alat penilaian yang berupa tes, sedangkan

untuk aspek afektif digunakan alat penilaian yaitu skala sikap (ceklist) untuk

mengetahui sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan aspek psikomotorik

digunakan lembar observasi.

Dari pendapat para ahli yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan hasil

belajar merupakan hasil akhir dari proses kegiatan belajar siswa dari seluruh kegiatan

siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan menerima suatu pelajaran untuk

mencapai kompetensi yang berupa aspek kognitif yang diungkapkan dengan

menggunakan suatu alat penilaian yaitu tes evaluasi dengan hasil yang dinyatakan

dalam bentuk nilai, aspek afektif yang menunjukkan sikap siswa dalam mengikuti

pembelajaran, dan aspek psikomotorik yang menunjukkan keterampilan dan

kemampuan bertindak siswa dalam mengikuti pembelajaran.

2.1.3 Teori- teori Belajar

2.1.3.1 Teori perkembangan intelektual Piaget

Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu. Sebab

individu melakukan interaksi terus menerus dengan lingkungan tersebut selalu

berubah. Dengan adanya interaksi dengan lingkungan maka fungsi intelektualnya

semakin berubah.

Perkembangan intelektual menurut Piaget melalui tahap-tahap berikut (i)
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sensori motor (0-2 tahun), (ii) pra oprasional (2-7 tahun), (iii) operasional konkrit (7-

11 tahun), dan (iv) operasional formal (11 tahun ke atas)

a. Tahap sensori motor (0-2 tahun)

Pada tahap sensori motor anak mengenal lingkungan dengan kemampuan

sensorik dan motorik. Anak mengenal lingkungan dengan penglihatan,

penciuman, pendengaran, perabaan dan menggerakkannya.

b. Tahap pra operasional (2-7 tahun)

Pada tahap pra operasional, anak mengandalkan diri pada persepsi tentang

realitas. Ia telah mampu menggunakan simbol, bahasa, konsep sederhana,

berpartisipasi, membuat gambar, menggolong-golongkan.

c. Tahap operasional konkrit (7-11 tahun)

Pada tahap ini anak dapat mengembangkan pikiran logis. Ia dapat mengikuti

penalaran logis, walaupun terkadang masih memecahkan maslah secara trial

and error.

d. Tahap operasional formal (11 tahun ke atas)

Pada tahap ini anak sudah dapat berfikir abstrak, seperti pada orang dewasa.

(Dimyati dkk, 2002: 14)

2.1.3.2 Teori belajar behaviorisme dan koneksionisme

Teori belajar behaviorisme dan koneksionisme yaitu suatu teori yang

menafsirkan perilaku manusia sebagai hubungan antara perangsang (stimulus) dan

jawaban (respon) atau hubungan R-S. Suatu tindakan atau perilaku peserta didik

merupakan respon terhadap suatu perangsang yang diberikan. Sebagai perangsang

dapat berupa bahasa lisan atau tulisan dan bermacam-macam alat peraga.

Salah satu contoh perilaku aplikasi teori ini yaitu pengajaran berprograma

yang dipelajari oleh B.F. Skiner. Konsep ini menekankan pada respon para siswa

secara perorangan (individual learning). (Dimyati dkk, 2002: 14)
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2.1.4 Hakikat Matematika

Pada dasarnya matematika merupakan suatu pengetahuan yang sangat

berguna dalam kehidupan sehari-hari yaitu pengetahuan mengenai perhitungan

angka-angka, ukuran-ukuran ataupun jumlah yang dinyatakan dengan angka atau

simbol tertentu. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Wahyudi ( Inawati Budiono,

2009 : 5) bahwa “ matematika merupakan suatu ilmu yang mempelajari jumlah-

jumlah yang diketahui melaluiproses perhitungan dan pengukuran yang dinyatakan

dengan angka-angka atau simbol-simbol”.

Tujuan pembelajaran matematika diajarkan disekolah dasar adalah untuk

melatih peserta didik bertindak atas dasar pemikiran secara logis, kritis, cermat, jujur,

efektif dan efisien. Peserta didik juga diharapkan dapat menggunakan matematika

serta pola pikirnya dalam kehidupan sehari-hari, karena pada kenyataanya ilmu

matematika tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari.

Menurut Hamzah (2009: 130) “ Hakikat belajar matematika adalah suatu

aktifitas mental untuk memahami arti dan hubungan-hubungan serta simbol-simbol,

kemudian diterapkanya pada situasi nyata”.

Bertolak dari berbagai definisi yang telah diuraikan diatas, maka dapat

disimpulkan pengertian belajar matematika adalah suatu aktifitas mempelajari

individu dalam berkomunikasi dengan bilangan simbol-simbol serta ketajaman

penalaran sehingga dapat membantu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan

dengan mengutamakan pengenalan dan pemahaman sehingga mahir menggunakan

bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

2.1.5 Pembelajaran Matematika

Matematika berasal dari bahasa latin manthanien atau mathema yang berarti

belajar atau hal yang dipelajari, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut wiskunde

atau ilmu pasti (Depdiknas, 2001). Tim MKPBM (2001) menyatakan bahwa

matematika merupakan telaah tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola pikir,
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suatu seni, suatu bahasa dan suatu alat.

Tujuan pembelajaran matematika diajarkan di sekolah dasar adalah untuk

melatih peserta didik bertindak atas dasar pemikiran secara logis, kritis, cermat, jujur,

efektif, dan efisien. Peserta didik juga diharapkan dapat menggunakan matematika

serta pola pikirnya dalam kehidupan sehari-hari, karena pada kenyataannya ilmu

matematika tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari.

Menurut kurikulum 2004 (Depdiknas, 2003) salah satu tujuan pembelajaran

matematika adalah mengembangkan aktifitas kreatif yang melibatkan imajinasi,

intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa

ingin tahu, membuat prediksi, dan dugaan serta mencoba-coba. Siswa dikondisikan

sedemikian rupa sehingga dalam mempelajari matematika memungkinkan adanya

pembentukkan sifat dan berpikir kritis dan kreatif (Suherman, dkk, 2001: 55). Siswa

perlu dibiasakan untuk diberi kesempatan bertanya dan berpendapat, sehingga

diharapkan proses pembelajaran matematika lebih bermakna.

Terjadi interaksi antara siswa dan guru di dalam proses pembelajaran, dimana

siswa sebagai pencari dan penerima pelajaran yang dibutuhkannya, sedangkan guru

sebagai pengolah kegiatan pembelajaran dan seperangkat peranan lainnya yang

memungkinkan berlansungnya kegiatan pembelajaran yang efektif. Suatu

pembelajaran dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai

dengan baik.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan maka dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses dimana lingkungan

siswa secara sengaja dikelola untuk memungkinkan siswa turut serta dalam rangka

mengembangkan kemampuan matematika yaitu kemampuan untuk menemukan,

memeriksa, menggunakan dan dapat membuat generalisasi, lalu menemukan berbagai

pola dan hubungan antar konsepnya.
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2.1.6 Media Pembelajaran

Kata media dalam (media pembelajaran) secara harafiah berarti perantara atau

pengantar, sedangkan kata pembelajaran diartikan sebagai suatu kondisi yang

diciptakan untuk membuat seseorang melakukan suatu kegiatan belajar. Dengan

demikian media pembelajaran memberikan penekanan pada posisi media sebagai

wahana penyalur pesan atau informasi belajar untuk mengkondisikan seseorang untuk

belajar. Dengan kata lain, pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung bahan ajar

(learning matterial) yang diterima siswa diperoleh melalui media. Hal ini sesuai

dengan pendapat Lesle J. Brigg (Sadiman, 2008: 6) yang menyatakan bahwa media

pembelajaran sebagai “The physical menas of conveying instructional content, book,

flims, vidio tape, etc”. Menurut Atwi Suparman (1997: 177) menjelaskan bahwa yang

dimaksud dengan media adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau

informasi dari pengrim kepada penerima pesan. Lebih jauh Brigg 1970 (Sadiman,

2008 : 6) menyatakan “ Media adalah alat untuk memberi perangsang bagi siswa

supaya terjadi proses belajar”.

Dari pendapat-pendapat para ahli yang telah dipaparkan maka dapat

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran dalah segala sesuatu

yang digunakan untuk proses penyampaian informasi dalam proses pembelajaran agar

terjadi proses belajar pada diri seorang siswa.

2.1.7 Efektivitas Media Pembelajaran

Efektivitas media menurut Brown 1970 (Riyana, 2004: 5) media yang

digunakan guru atau siswa dengan baik dapat mempengaruhi efektivitas proses

belajar mengajar. Sudjana dan Rivai (2001: 2) mengatakan bahwa media pengajaran

dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Alasanya berkenaan dengan

manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain:

a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan

motivasi belajar.
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b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga kan lebih dipahami

oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik.

c. Metode pengajaran akan lebih bervariasi.

d. Siswa lebih melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar uraian

guru tapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan,

mendemonstrasikan dan lain-lain.

Secara umum kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar

juga disampaikan oleh Sadiman (2008 : 17) antara lain sebagai berikut:

a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalis

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indera

c. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan

sumber belajar.

d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan

visual, audiotori dan kinestetiknya.

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan

menimbulkan persepsi yang sama.

Hubungan dengan media pembelajaran selanjutnya Sadiman (2008: 16-84)

menjelaskan kegunaan media pendidikan dalam proses belajar mengajar,

pertimbangan-pertimbangan dalam memilih media pembelajaran, kreteria pemilihan

serta prosedur pemilihan media pembelajaran.

1. Kegunaan media pembelajaran

Kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mnegajar antara lain:

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik (dalam

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka)

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan data indera, seperti misalnya (i)

objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan realita, gambar, film

bingkai, film atau model, (ii) obyek yang kecil dibantu dengan proyektor

mikro, film bingkai atau gambar, (iii) gerak yang terlalu lambat atau

cepat, dapat dibantu dengan timelapse atau high speed photography, (iv)
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kejadian atau peristiwa yang terjadi dimasa lalu bisa ditampilkan lewat

rekaman film, vidio, film bingkai, foto maupun secara verbal, (v) konsep

yang terlalu luas (misalnya gunung berapi, gempa bumi, iklim dan lain-

lain), (vi) obyek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat

disajikan dengan model, diagram dan lain-lain.

c. Dengan menggunakan model pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat

mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan

berguna untuk (i) menumbuhkan gairah belajar, (ii) memungkinkan

interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan

kenyataan, (iii) memungkinkan anank didik belajar sendiri-sendiri

menurut kemampuan dan minatnya.

d. Dengan media dapat mengatasi keunikan siswa, lingkungan dan

pengalaman yang berbeda sedangkan kurikulum dan materi pendidikan

sama, karena media pendidikan memiliki kemampuan-kemampuan (i)

memberi perangsang yang sama, (ii) mempersamakan pengalaman, (iii)

menimbulkan presepsi yang sama,

2. Dasar pertimbangan pemilihan media

Beberapa dasar pertimbangan pemilihan media antara lain:

a. Bermaksud untuk mendemonstrasikan media tersebut.

b. Merasa sudah akrap dengan media yang digunakan.

c. Ingin memberikan penjelasan yang lebih konkrit.

d. Merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya,

misalnya untuk menarik minat atau gairah belajar siswa

3. Kreteria pemilihan media

Pemilihan media seyogyanya tidak terlepas dari konteksnya bahwa media

merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Karena itu,

meskipun tujuan dan isinya sudah diketahu, faktor-faktor lain seperti karakteristik

siswa, strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan

sumber, serta prosedur penilaiannya juga perlu dipertimbangkan Elly 1982 (Sadiman,
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2008: 85). Disamping kesesuaian dengan tujuan perilaku belajarnya, menurut Dick

dan Carey 1978 (Sadiman 2008: 86) setidaknya masih ada empat faktor lagi yang

perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media yaitu:

a. Ketersediaan sumber setempat. Artinya, bila media yang bersangkutan

tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka harus dibeli atau

dibuat sendiri.

b. Apakah untuk membeli atau membuat sendiri tersebut ada dana, tenaga,

dan fasilitasnya.

c. Adakah faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan dan ketahanan

media yang bersangkutan untuk waktu yang lama. Artinya bisa

digunakan dimanapun dengan peralatan yang ada disekitarnya dan

kapan pun serta mudah dijinjingdan dipindahkan.

d. Efektivitas biaya dalam jangka waktu yang lama.

4. Prosedur Pemilihan Media

Menurut Atwi Suparman (1997 : 180) dalam proses pemilihan media

pengembangan instruksional dapat mengidentifikasi beberapa media yang sesuai

untuk tujuan instruksional tertentu. Langkah selanjutnya adalah memilih salah satu

atau dua media diantaranya atas dasar berbagai pertimbangan sebagai berikut:

a. Biaya yang lebih murah, baik pada saat pembelian maupun

pemeliharaan.

b. Kesesuaian dengen metode instruksiaonal.

c. Kesesuaian dengan karakteristik mahasiswa (siswa atau peserta didik).

d. Pertimbangan praktis, meliputi (i) Kemudahan dipindah atau

ditempatkan, (ii) Kesesuaian dengan fasilitas yang ada dikelas, (iii)

Keamanan dalam penggunaan, (iv) daya tahannya, (v) Kemudahan

perbaikanya.

e. Ketersediaan media tersebut berikut suku cadangnya dipasaran serta

ketersediaannya bagi mahasiswa (siswa atau peserta didik).

Dalam melakukan proses analisis peserta didik yang menggunakan media
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pembelajaran agar pemanfaatan media pembelajaran tersebut efektif, harus ada

arahan antara karakteristik peserta didik dengan metode, media, dan materi. Itulah

perlunya analisis peserta didik. Sedangkan hal-hal yang perlu dianalisis dalam proses

ini meliputi : 1) Karakteristik umum yang meliputi : usia, kelas, posisi, budaya, dan

sosial ekonomi seorang siswa, 2) Kompotensi-kompetensi khusus yang terkait, antara

lain : kecakapan prerekuisit/ kecakapan awal, sikap dan target kemampuan yang

harus dicapai dalam suatu proses pembelajaran tertentu. 3) Gaya belajar, yang terdiri

dari : tingkat kecemasan, bakat yang dimiliki peserta didik, tipe belajar apakah

termasuk audio, visual atau audio-visual dan lain-lain aspek spectrum psikologik.

Briggs (Suparman, 1997: 182) mengemukakan tentang hal-hal yang

berhubungan dengan pembelajaran efektif yang menggunakan media pembelajaran

yang terdiri dari: 1) Mengurutkan pengajaran terdiri: a) Pengurutan keterampilan

intelektual. b) Pengurutan informasi verbal. c) Pengurutan strategi cognitive. d)

Pengurutan sikap-sikap khusus. e) Pengurutan keterampilan motorik. 2)

Merencanakan kegiatan-kegiatan pengajaran.

Briggs dan Wager (Atwi Suparman, 1997 : 156-157) mengutarakan bahwa

sebagian pelajaran hanya menggunakan beberapa di antara sembilan urutan kegiatan

tersebut, tergantung pada karakteristik siswa dan jenis perilaku yang ada dalam tujuan

instruksional. Para ahli sepakat bahwa strategi instruksional berkenaan dengan

pendekatan pengajaran dalam mengelola kegiatan instruksional untuk menyampaikan

materi atau isi pelajaran secara sistematik, sehingga kemampuan yang diharapkan

dapat dikuasai oleh para siswa secara efektif dan efisien. Didalam strategi

instruksional terkandung empat pengertian sebagai berikut : 1) Urutan kegiatan

instruksional, yaitu urutan kegiatan belajar dalam menyampaikan isi pelajaran kepada

para siswa. 2) Metode instruksional, yaitu cara pengajar mengorganisasikan materi

pelajaran dan siswa agar terjadi proses belajar secara efektif dan efisien. 3) Media

instruksional, yaitu peralatan dan bahan instruksional yang digunakan pengajar dan

para siswa dalam kegiatan instruksional. 4) Waktu yang digunakan oleh pengajar dan

siswa dalam menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan instruksional.



17

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran

dikatakan efektif apabila berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian

pengalaman belajar, yang memperhatikan harus karakteristik peserta didik, metode,

dan materi pembelajaran.

2.1.8 Jenis-jenis Media Pembelajaran

Bayak cara diungkapkan untuk mengidentifikasi media serta

mengklasifikasikan karakteristik fisik, sifat, kompleksitas, ataupun klasifikasi

menurut kontrol pada pemakai. Namun demikian, secara umum media bercirikan 3

unsur pokok yaitu suara, visual dan gerak. Menurut Rudy Brets (Sadiman 1986 : 20)

ada 7 (tujuh) klasifikasi media antara lain:

1) Media audio visual gerak, seperti film bersuara, pita video, film pada

televisi, dan animasi.

2) Media audio visual diam seperti film rangkai suara, halaman suara, dan

sound slide.

3) Audio semi gerak, seperti tulisan jauh bersuara.

4) Media visual bergerak, seperti film bisu.

5) Media visual diam, seperti halaman cetak, foto, microfon, slide bisu.

6) Media audio, seperti radio, telefon, pita audio.

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

Lebih lanjut Schramm (Daryanto, 2010: 17) mengelompokkan media dengan

membedakan antara media rumit mahal (big media) dan media sederhana murah (litle

media). Kategori big media antara lain komputer, film, slide, program vidio.

Sedangkan litle media antara lain gambar, realita sederhana, sketsa,. Sedangkan

Klasek 1997 (Riyana, 2004: 7) membagi media pembelajaran sebagai berikut:

1) Media visual

2) Media audio

3) Media “display”

4) Pengalaman nyata dan simulasi
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5) Media cetak

6) Belajar terprogram

7) Pembelajaran melalui komputer atau sering dikenal Program Computer

Aided Instruction (CAI).

Secara lebih terperinci Aderson (1987:101) mengelompokan media

pembelajaran yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kelompok media pembelajaran Anderson 1987

No Kelompok Media Contoh Media

1 Audio a. Pita audio (rol atau kaset)

b. Piringan audio

c. Radio

2 Cetak a. Buku teks terprogram

b. Buku peganggan

c. Buku tugas

3 Audio-Cetak a. Buku latihan dilengkapi

kaset

b. Gambar/poster (dilengkapi

audio)

4 Proyek Visual Diam a. Film bingkai (slide)

b. Film rangkai (berisi pesan

verbal)

5 Proyek Visual diam

dengan Audio

a. Film bingkai (slide) suara

b. Film rangkai suara

6 Visual Gerak a. Film bisu

7 Visual Gerak dengan

Audio

a. Film suara

b. Vidio/VCD/DVD

8 Benda a. Benda nyata

b. Model tiruan (mock up)
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Beberapa pendapat tentang pengelompokkan media menunjukan adanya

keberagaman media. Hal ini bernilai positif untuk memberikan pilihan secra selektif

kepada guru untuk menggunakan media sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi

dan kondisi psikologis siswa. Namun demikian, dari pengelompokkan media tersebut

dapat disimpulkan bahwa media terdiri atas:

1) Media Visual yaitu media yang hanya dapat dilihat, contohnya foto, gambar,

poster, grafik, kartun, film bisu, model 3 dimensi seperti diorama.

2) Media Audio yaitu media yang dapat didemgar saja, contohnya kaset audio,

radio, MP3 player, ipod.

3) Media Audio Visual yaitu media yang dapat dilihat sekaligus dapat didengar,

contohnya film bersuara, video, televisi.

4) Multimedia yaitu media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap

seperti suara, animasi, vidio dan film. Multimedia sering diidentikkan dengan

komputer, internet dan pembelajaran berbasis komputer.

5) Media realita yaitu semua benda nyata yang ada di lingkungan alam, baik

digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan, seperti tumbuhan,

batuan, binatang, insektarium, herbarium, air, sawah, dan lain-lain.

2.1.9 Media Komputer

Media komputer adalah suatu mesin yang dirancang secara khusus guna

memanipulasi informasi, kode-kode, mesin elektronik ini dapat melakukan pekerjaan

perhitungan, penyimpanan dan operasional mulai dari yang sederhana hingga yang

paling komplek sekalipun dapat dikerjakan lebuh cepat dan lebih teliti. Satu unit

komputer biasanya terdiri dari empat komponen dasar yaitu : input, processor,

memori, dan output. Dalam perkembanganya komputer dewasa ini, memiliki

kemampuan menggabungkan berbagai peralatan antara lain: CD player, video tape,

9 Computer a. Media berbasis komputer

(CAI)
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juga audio tape. Lebih dari itu komputer dapat merekam, menganalisis, dan memberi

reaksi terhadap masukan yang diperoleh dari pemakai. Menurut Oemar Hamalik

(1994: 18) disebutkan bahwa “ komputer merupakan satu teknologi canggih yang

memiliki peran utama untuk memproses informasi secara cermat, cepat, dan dengan

hasil yang akurat”. Sebagai sebuah media pembelajaran komputer dapat

membangkitkan minat dan perhatian siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Selain

itu, komputer sendiri dapat berfungsi sebagi salah satu sumber informasi, dengan

demikian dapat menjadi sumber belajar bagi seorang siswa beberapa bagian utama

dalam pembelajaran yang menggunakan komputer.

Program yang digunakan dalam penelitian ini dalah power point. Program ini

adalah suatu aplikasi dalam paket microsoft office. Dengan microsoft power point

dapat berkreasi menyusun presentasi semenarik mungkin, sesuai dengan kebutuhan.

Program ini dapat menampilkan informasi yang berupa tulisan, gambar, animasi,

serta suara sehingga siswa dapat lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran. Sekarang

ini banyak guru yang lebih berminat menggunakan power point sebagai media

pembelajaran. Dengan bantuan media power point guru dapat mempresentasikan

materi ajar kepada siswa. Presentasi semacam ini dapat disertai dengan narasi dan

ilustrasi suara, musik, atau video yang dimainkan pada saat presentasi.

Banyak orang yang menggunakan power point sebagai media pembelajaran

dikarenakan program ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai berikut:

1) Mudah dipergunakan karena merupakan bagian dari Ms. Office.

2) Presentasi Multimedia, kita dapat menambahkan berbagai multimedia pada

slide presentasi seperti: clip art, picture, gambar animasi (GIF dan Flas),

background audio/musik, narasi, movie (video klip).

3) Custom Animation. Power point memiliki fasilitas custom animation yang

sangat lengkap. Dengan fasilitas ini presentasi dapat menjadi lebih ‘hidup’,

menarik, dan interaktif.
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Selain memiliki keunggulan, program power point juga memiliki kelemahan,

antara lain sebagai berikut:

1) Tidak semua materi dapat disajikan dengan menggunakan power point.

2) Dibutuhkan biaya yang mahal

3) Membutuhkan ketrampilan khusus

Mempresentasikan materi ajar melalui power point perlu memperhatikan

langkah-langkah yang tepat agar materi yang dipresentasikan dapat dipahami siswa

secara maksimal. Membuat desain presentasi pembelajaran tidak hanya sekedar

‘mempercantik’ tampilan presentasi, namun lebih dari itu, yaitu mendesain presentasi

yang memudahkan siswa menyerap informasi dan tujuan presentasi tercapai.

2.1.10 Langkah-Langkah Mendesain Presentasi Dengan Power Point

Menurut Daryanto (2010: 66-83) banyak guru yang mendesain presentasi

sedemikian indahnya, sayangnya desain tersebut hanya enak dilihat tapi sulit

dipahami. Kebanyakan siswa hanya melihat indahnya biground, gambar serta animasi

dari presentasi itu, dan tidak memperhatikan materi yang disampaikan, untuk

mengatasi hal tersebut maka sebelum mulai mendesain presentasi ada beberapa

langkah untuk mendesain presentasi dengan menggunakan power point yaitu sebagai

berikut:

1) Tetapkan dahulu materi apa yang akan dibuat power point. Pemilihan ini

sangat penting karena tidak semua materi dianjurkan untuk menggunakan

power point. Konsep-konsep materi yang bersifat abstrak dan mustahil untuk

di tunjukan bendanya sangat cocok untuk dibuat dalam bentuk presentasi.

2) Mulailah membuat outline presentasi. Tuliskan outline diatas kertas atau

dalam dokumen MS Word atau langsung diatas slide power point. Pada saat

membuat outline ini pikirkan juga bahan-bahan pendukung presentasi,

misalnya clip art, picture, sound background musik, video klip dan lain

sebagainya.
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3) Tuangkan desain diatas slide power point. Lengkapi outline yang sudah dibuat

dengan keterangan tambahan. Berilah warna pada font. Atur tata letaknya dan

berilah warna pada background.

4) Mulai menambahkan multimedia ke dalam slide. Tambahkan clip art, picture,

atau gambar lainnya. Atur tata letaknya agar tampak menarik, tambah pula

efek animasi, background audio. Namun harus diperhatikan bahwa semua

komponen multimedia ini harus memperjelas isi presentasi dan mendukung

pencapaian tujuan presentasi.

5) Menyelesaikan desain, ulas ulang desain yang telah dibuat. Jika perlu minta

pendapat dan masukan dari orang lain. Lakukan perbaikan-perbaikan jika

diperlukan, hingga anda telah yakin presentasi telah seperti yang diinginkan.

2.1.11 Microsoft Power Point Dalam Pembelajaran

Menurut Daryanto (2010: 163) Microsoft Office Power Point merupakan

sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft, dan

merupakan salah satu program berbasis multimedia. Didalam komputer, biasanya

program ini sudah dikelompokan dalam program Microsoft Office. Program ini

dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi, baik yang diselenggarakan oleh

perusahaan, pemerintahan, pendidikan, maupun perorangan dengan berbagai fitur

menu yang mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik.

Yang menjadikan media ini menarik untuk digunakan sebagai alat presentasi

adalah berbagai kemampuan pengolahan teks, warna, gambar, serta animasi-animasi

yang bisa diolah sendiri sesuai kreatifitas penggunanya. Pada prinsipnya program ini

terdiri dari beberapa unsur rupa, dan pengontrolan operasionalnya.  Unsur yang

dimaksud terdiri dari slide, teks, gambar dan bidang-bidang warna yang dapat

dikombinasikan dengan latar belakang yang telah tersedia. Unsur rupa tersebut dapat

kita buat tanpa gerak, atau dibuat dengan gerakan tertentu sesuai dengan keinginan

kita. Seluruh tampilan dari program ini dapat kita atur sesuai dengan keperluan,

apakah akan berjalan sendiri sesuai timing yang kita inginkan, atau berjalan secara
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manual, yaitu dengan mengklik tombol mouse. Biasanya jika digunakan untuk

menyampaikan bahan ajar yang mementingkan terjadinya interaksi antara peserta

didik dengan tenaga pendidik, maka kontrol operasinya menggunakan cara manual.

Menurut http://elsyajjaa.wordpress.com/2012/12/19/optimalisasi-media-

pembelajaran-berbasis-powerpoint/ Microsoft Office Power Point adalah salah satu

jenis program aplikasi yang drancang khusus untuk menampilkan program

multimedia. Program power point merupakan salah satu software yang dirancang

khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah

dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan dan relatif murah, karena tidak

membutuhkan bahan baku selain alat untuk menyimpan data.

Berdasarkan pengertian Microsoft power point yang telah dipaparkan oleh

para ahli maka dapat disimpulkan bahwa Microsoft Office Power Point merupakan

perangkat lunak (sofware) yang mampu menampilkan program multimedia dengan

menarik, mudah dalam pembuatan dan penggunaannya relatif murah. Microsoft

Office Power Point memiliki kemampuan untuk menggabungkan berbagai unsur

media, seperti pengolahan teks, warna, gambar, dan grafik, serta animasi.

Pada umumnya Microsoft Office Power Point digunakan untuk presentasi

dalam pembelajaran di kelas, karena Microsoft Office Power Point merupakan

program aplikasi yang digunakan untuk kepentingan presentasi. Microsoft Office

Power Point pada pola penyajian ini digunakan sebagai alat bantu bagi guru untuk

menyampaikan materi pembelajaran.

Pola penyajian Microsoft Office Power Point yang dirancang khusus untuk

pembelajaran individual disebut stand alone. Pada pola penyajian ini, power point

dirancang untuk pembelajaran individual yang bersifat interaktif.

Prosedur pengembangan materi ajar menggunakan Microsoft Office Power

Point dilakukan melalui empat tahap yaitu identifikasi program, pengumpulan bahan

pendukung, proses pembuatan di Microsoft Office Power Point dan penggunaan

program tersebut yang sebelumnya dilakukan oleh review program (Riyana, 2008:

102).
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Identifikasi program dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara program

yang dibuat dengan materi, sasaran, dan sumber pendukung, seperti animasi, gambar,

video, dan sebagainya. Mengumpulkan bahan pendukung dapat dilakukan dengan

mencari bahan- bahan yang diperlukan, dan dapat dilakukan secara browsing. Setelah

bahan terkumpul, selanjutnya proses pengerjaan di Microsoft Office Power Point

sampai selesai. Setelah selesai dibuat, selanjutnya dilakukan review terlebih dahulu

sebelum digunakan.

Power point dapat dilengkapi dengan gambar, animasi dan video yang

merupakan media berbasis visual sehingga dapat mengganti kata- kata verbal,

mengkonkritkan yang abstrak, dan mengatasi pengamatan manusia. Selain itu gambar

dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan.

Pada proses pembelajaran matematika terutama materi pecahan, siswa dituntut

memahami konsep dengan baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang

berkaitan dengan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu MS power

point kita rancang sebaik mungkin dengan mengkaitkan materi pecahan dan

kehidupan nyata, seperti menggunakan gambar yang sering mereka jumpai dan

permasalahan yang sering mereka alami. Sehingga siswa dapat menggingat apa yang

mereka dapatkan disekolah untuk diaplikasikan di kehidupan mereka.

Program ini selain untuk presentasi, juga menyediakan berbagai fasilitas

untuk berkreasi, mengolah, dan mengimput file audio maupun visual.

Keterbatasannya di dalam berkreasi dan mengolah audio-visual dapat diselesaikan

dengan mengintegrasikan dengan program-program lain. Hasil kreasi dan olahan dari

program lain kemudian diinput ke dalam program ini untuk diolah dan

dipresentasikan.

2.1.12 Sintaks Pembelajaran Menggunakan Media Power Point

Pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan power point

ditekankan pada penggunaan power point dan tugas guru dalam proses pembelajaran

sebagai pengoprasi MS power point.
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Sintaks pembelajaran dengan menggunakan media power point sebagai

berikut:

 Tahap pertama

Kegiatan belajar mengajar diawali dengan menghadapkan siswa pada masalah

yang merangsang pengetahuan siswa dengan melakukan tanya jawab yang

berhubungan dengan kehidupan atau pengalaman siswa sehingga siswa

didorong untuk menggemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang

akan dipelajari. Bisa dengan guru bercerita kepada siswa “ Tadi pagi ibu

mempunyai sebuah roti tawar, karena pagi itu ibu dan adik ibu belum sarapan

maka ibu membagi roti itu kepada adik ibu, jadi berapa bagian roti yang ibu

dapat?”.

 Tahap kedua

Siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui

penginterprestasian data yang disampaikan atau ditampilkan dengan media

power point. Pada tahap ini siswa diminta untuk memperhatikan materi yang

disampaikan guru melalui animasi yang dicantumkan dalam media power

point, sehingga siswa dapat menemukan konsep dari apa yang mereka lihat

dan mereka perhatikan.

 Tahap ketiga

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pengetahuan

atau konsep awal yang mereka miliki setelah mempelajari data yang telah

disampaikan guru. Pada tahap ini setelah mereka memiliki konsep awal dari

apa yang mereka lihat dan perhatikan dari apa yang telah disampaikan guru

melalui media power point selanjutnya siswa diminta untuk menyampaikan

temuan awal yang mereka ketahui.

 Tahap keempat

Guru memberi penguatan dan menjelaskan tentang materi pecahan yang

dipelajari dengan menggunakan gambar nyata dan animasi yang ditampilkan
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melalui media power point agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan

dengan benar. Pada tahap ini tugas guru membenarkan jika konsep awal yang

diketahui siswa salah dengan menjelaskan materi pecahan dengan

menggunakan media power point. Dengan adanya animasi dan gambar yang

terdapat dalam media power point diharapkan siswa dapat menangkap materi

yang disampaikan guru dengan baik, dan dapat menambah pengalaman siswa.

 Tahap kelima

Evaluasi dan tindak lanjut.

2.1.13 Kajian Penelitian yang Relevan

Pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan referensi dari

laporan penelitian tindakan kelas oleh Cahyani, Nur Indah, pada tahun 2010 dengan

judul : “ Penggunaan Power Point Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada

Mata Pelajaran IPA Kelas IV SD Negri 1 Karangwader Kecamatan Penawangan

Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2009/2010. Program PJJ SI PGSD FKIP

Universitas Kristen Satya Wacana. “ Hasil penelitian ini menunjukan bahwa

menggunakan power point dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran IPA kelas IV semester II SD Negri 1 Karangwader Kecamatan Penawangan

Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2009/2010. Peningkatan hasil belajar siswa pada

siklus 1, prosentase siswa yang tuntas yaitu sebesar 55,88%. Pada siklus 2, prosentase

siswa yang tuntas yaitu sebesar 88,24%, jadi terdapat kenaikan ketuntasan belajar

siswa dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 32,36%.

Sulistyaningsih, pada tahun 2011 judul : “ Pengaruh Materi Ajar Berbasis

Power Point Terhadap  Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran IPA Kelas III SDN

Jambon II Purwodadi Tahun Pelajaran 2010/2011. Program SI PGSD FKIP

Universitas Kristen Satya Wacana. Berdasarkan hasil belajar Selisih rata-rata antara

kelas kontrol dan kelas eksperimen sebesar 20,32. Sedangkan  hasil penelitian dengan

analisis data yang dilakukan dengan teknik uji t-tes diketahui bahwa nilai t adalah
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7,033 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,00. Berdasarkan hasil uji T-test dan

nilai signifikansi 0,00<0,05, jadi terdapat perbedaan yang signifikan pada

pembelajaran dengan menggunakan materi ajar berbasis power point dari pada

pembelajaran dengan konvensional.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses belajar mengajar dengan

menggunakan media power point sebagai pelengkap metode ceramah dan metode

percobaan bisa menjadi pilihan bagi guru untuk dapat memberikan pemahaman yang

nyata pada siswa, sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan, yaitu mengarahkan

siswa belajar tuntas dapat tercapai.

2.1.14 Kerangka Berpikir

Penggunaan media pembelajaran power point pada sekolah sebagai media

pembelajaran sangat baik untuk menunjang pembelajaran. Apalagi dengan desain

yang terdapat pada progaram MS power point dapat membangkitkan motivasi belajar

matematika siswa. Karena dengan media power point dapat memanipulasi teori yang

berbentuk abstrak menjadi konkrit, misal penyajian materi dengan menggunakan

power point dalam materi pecahan sederhana maka kita bisa menggunakan gambar

dan animasi yang mendukung untuk menanamkan konsep kepada siswa secara

langsung.

Berdasarkan beberapa teori mengenai pembelajaran yang dapat meningkatkan

hasil belajar matematika dengan menggunakan media power point, maka

penggunakan media power point dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan

hasil belajar matematika. Ketepatan pemilihan dan penggunaan media dalam

pembelajaran matematika akan berpengaruh terhadap kelancaran proses pembelajaran

matematika. Untuk itu penggunaan media pembelajaran akan membantu siswa dalam

mencapai tujuan yang telah direncanakan dan membantu guru untuk menyampaikan

materi pelajaran.
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2.1.15 Hipotesis Tindakan

Dari refleksi kajian teori dan kerangka pemikiran masalah, maka dirumuskan

hipotesis tindakan sebagai berikut : Penggunaan media power point akan

meningkatkan hasil belajar matematika pokok bahasan pecahan sederhana terhadap

siswa kelas III SD negeri 2 Ngaren, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten pada

semester II tahun pelajaran 2011/2012.


