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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Metode Pembelajaran Inkuiri

2.1.1.1 Pengertian Metode Pembelajaran Inkuiri

Menurut Hardini dan Puspitasari (2012:13) “metode merupakan cara kerja

yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai

tujuan yang ditentukan”. Dalam proses belajar mengajar, Hardini dan Puspitasari

juga menyatakan pengertian metode pembelajaran sebagai cara-cara yang

ditempuh guna untuk menciptakan situasi pengajaran yang menyenangkan dan

mendukung bagi kelancaran proses belajar dan tercapainya prestasi belajar anak

yang memuaskan. Sebagai seorang guru memilih metode pembelajaran yang baik

dan sesuai untuk siswa merupakan hal yang penting karena metode pembelajaran

yang cocok untuk siswa dapat medorong keberhasilan guru dalam proses belajar

mengajar

Dalam penelitian ini, dipilih metode pembelajaran inkuiri sebagai metode

pembelajaran, dengan harapan bahwa metode pembelajaran inkuiri ini dapat

menjawab harapan dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Sebelum membicarakan

bagaimana desain pelaksanaan metode pembelajaran inkuiri, perlu didahului

dengan mengetahui lebih dahulu apa itu inkuiri?

Menurut Amri dkk (2010:85) “Inkuiri berasal dari bahasa Inggris inquiry

yang dapat diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap

pertanyaan ilmiah yang diajukan”. Pertanyaan ilmiah adalah pertanyaan yang

dapat mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap obyek pertanyaan.

Serupa dengan Sofan namun lebih detail, menurut Schmidt dalam Amri dkk

(2010:85) Inkuiri adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan

informasi dengan melakukan observasi dan atau eksperimen untuk mencari

jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah

dengan menggunakan kemampuan berfikir kritis dan logis. Sedangkan menurut

Gellu dalam Amri dkk (2010:103) mendefinisikan inkuiri sebagai suatu rangkaian
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kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa

untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis dan analisis

sehingga mereka dapat menrumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya

diri.

Secara umum, inkuiri merupakan proses yang bervariasi dan meliputi

kegiatan-kegiatan mengobservasi, merumuskan pertanyaan yang relevan,

mengevaluasi buku dan sumber-sumber informasi lain secara kritis,

merencanakan penyelidikan investigasi, meriew apa yang telah diketahui,

melaksanakan percobaan atau eksperimen dengan menggunakan alat untuk

memperoleh data, menganalisis dan menginterpretasi data, serta membuat

prediksi dan mengkomunikasikan hasilnya.

Amri dkk (2010:110) memberitahukan bahwa kegiatan inkuiri dapat

mengoptimalkan keterlibatan pengalaman langsung siswa dalam kegiatan

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan

siswa dalam menggunakan kemampuan berfikirnya dengan merumuskan

pertanyaan yang mengarah pada kegiatan observasi, mengumpulkan data,

mengevaluasi dan mengkomunikasikan hasil temuannya dalam kelompok

belajarnya. Agar menjadi lebih baik lagi inkuiri perlu di desain untuk dapat

mempengaruhi cara siswa memproses informasi. Selain itu inkuiri juga

merangsang pengembangan sikap untuk mengambil keputusan dengan cara yang

tepat dan semangat kerja sama yang tinggi.

Sagala dalam Hardini dan Puspitasari (2012:33) memberikan pengertian

inkuiri sebagai metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar

berfikir ilmiah pada diri siswa sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih

banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah,

siswa benar-benar ditempatkan sebagai subyek dan obyek dalam belajar. Sagala

dalam Hardini dan Puspitasari (2012:33) juga menyebutkan bahwa peranan guru

dalam pembelajaran dengan metode inkuiri adalah sebagai pembimbing dan

fasilitator. Jadi tugas guru dalam pembelajaran adalah menyediakan sumber

belajar bagi siswa dalam rangka memecahkan masalah serta membimbing dan

mengawasi kegiatan siswa dalam memecahkan masalah. Sedangkan menurut
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Hardini dan Puspitasari (2012:33) menyatakan “metode inkuiri merupakan

metode yang relatif baru”. Metode inkuiri disebut juga metode penemuan yang

sangat penting untuk dilakukan siswa usia sekolah dasar

Berdasarkan definisi-definisi metode inkuiri menurut para ahli maka

metode pembelajaran inkuiri dapat  diartikan sebagai suatu proses yang

ditempuh siswa untuk memecahkan masalah yang diberikan guru dengan

kemampuan berfikir kritis dan logis. Inkuiri merupakan pembelajaran yang

berpusat pada siswa dan masalah. Hal ini sangat bermanfaat bagi perkembangan

siswa untuk dapat lebih leluasa belajar sendiri cara menemukan fakta, konsep

melalui pengalamannya dan bekerja melalui proses inkuiri sebagaimana seorang

ilmuan atau peneliti bekerja.

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pembelajaran Metode Inkuiri

Proses belajar mengajar dengan metode inkuiri menurut Kuslan dan Stone

dalam Amri dkk (2010:104) ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1)menggunakan ketrampilan proses, 2) jawaban yang dicari siswa tidak diketahui

terlebih dahulu, 3) siswa berhasrat untuk menemukan pemecahan masalah,

4)suatu masalah ditemukan dengan pemecahan siswa sendiri, 5) hipotesis

dirumuskan oleh siswa untuk membimbing percobaan atau eksperimen, 6) cara

siswa mengusulkan cara-cara pengumpulan data dengan mengumpulkan data

mengadakan pengamatan, membaca/menggunakan sumber lain, 7) siswa

melakukan penelitian secara individu/kelompok untuk mengumpulkan data yang

diperlukan untuk menguji hipotesis tersebut, 6) siswa mengolah data sehingga

mereka sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan pada ciri-ciri pembelajaran inkuiri menurut Kuslan dan Stone

maka guru berusaha membimbing, melatih, dan membiasakan siswa terampil

berfikir karena mereka mengalami keterlibatan secara mental maupun secara fisik

seperti terampil menggunakan alat, terampil untuk merangkai peralatan percobaan

dan sebagainya. Amri dkk (2010:104) berpendapat bahwa “pelatihan dan

pembiasaan siswa untuk terampil berfikir dan terampil secara fisik tersebut

merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih besar
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yaitu tercapainya ketrampilan proses ilmiah sekaligus terbentuknya sikap ilmiah

disamping penguasaan konsep, prinsip, hukum dan teori”.

Sedangkan menurut Sanjaya (2008:196) ada beberapa hal yang menjadi ciri

utama pembelajaran inkuiri. Pertama, pembelajaran inkuiri menekankan kepada

aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya

pendekatan inkuiri menempatkan siswa sebagai subyek belajar. Dalam proses

pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui

penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri

inti dari materi pelajaran itu sendiri. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan

siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang

dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self

belief). Artinya dalam pendekatan inkuiri menempatkan guru bukan sebagai

sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa.

Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara

guru dan siswa, sehingga kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya

merupakan syarat utama dalam melakukan inkuiri. Ketiga, tujuan dari penggunaan

metode pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan intelektual

sebagai bagian dari proses mental, akibatnya dalam pembelajaran inkuiri siswa

tidak hanya dituntut agar menguasai pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka

dapat menggunakan potensi yang dimilikinya.

Amri dkk (2010:105) menjelaskan bahwa inkuiri didukung empat

karakteristik utama siswa, yaitu: a) secara instintif siswa selalu ingin tahu, b) di

dalam percakapan siswa selalu ingin bicara dan mengkomunikasikan idenya,

c)dalam membangun (mengkonstruksi) siswa selalu ingin membuat sesuatu, siswa

selalu mengekpresikan seni. Dari karakteristik dan ciri-diri tersebut, terlihat

bahwa metode pembelajaran inkuiri ini merupakan akhir dari paradigma belajar

mendengar tetapi merupakan awal dari paradigma belajar yang memberi

kesempatan pada siswa untuk secara aktif dan mengkomunikasikan idenya



12

2.1.1.3 Kelebihan dan Kelemahan Metode Inkuiri

Dalam sebuah metode tentu memiliki keunggulan dan kelemahannya

masing-masing, demikian juga dengan metode inkuiri. Menurut Hardini dan

Puspitasari (2012:33) metode pembelajaran inkuiri merupakan pembelajaran yang

banyak dianjurkan karena memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

a)menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik

secara seimbang sehingga pembelajaran ini dianggap lebih bermakna;

b)memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan belajar mereka;

c)merupakan pembelajaran yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi

belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku

berkat adanya pengalaman; d) dalam melayani kebutuhan siswa yang memiliki

kemampuan diatas rata-rata, artinya siswa yang memiliki kemampuan belajar

bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar.

Selain kelebihan, metode inkuri juga memeiliki beberapa kelemahan antara

lain: a) jika menggunakan metode pembelajaran ini, akan sulit mengontrol

kegiatan dan keberhasilan siswa; b) strategi ini sulit dalam merencanakan

pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa belajar; c) kadang-

kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu yang panjang

sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan;

d)selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa

mengenai meteri pelajaran, maka metode pembelajaran ini sulit

diimplementasikan oleh setiap guru.

Dari uraian mengenai kelebihan dan kelemahan inkuiri sebagai metode

pembelajaran, kelebihan yang paling utama adalah mengembangkan aspek

kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang sehingga pembelajaran ini

dianggap lebih bermakna. Siswa dapat belajar melalui pengalaman, pencarian dan

belajarnya sendiri. Sedangkan kelemahan yang paling utama dari metode

pembelajaran inkuiri adalah memerlukan waktu yang cukup panjang karena

mungkin siswa tidak terbiasa dengan cara belajar inkuiri yang dirasa merupakan

metode pembelajaran yang baru. Seorang guru yang mendesain pembelajaran

dengan metode inkuiri harus pandai mengatur waktu serta pandai membimbing
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dan mengawasi siswa sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih efektif dan

efisien

2.1.1.4 Sintaks Metode Pembelajaran Inkuiri

Menurut Amri dkk (2010:93) langkah pembelajaran inkuiri, merupakan

suatu siklus yang dimulai dari 1) Observasi atau pengamatan terhadap berbagai

fenomena alam; 2) Mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi;

3)Mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban; 4) Mengumpulkan data yang

berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan; 5) Merumuskan kesimpulan-

kesimpulan berdasarkan data.

Hampir sama dengan Amri dkk, menurut Eggen dan Kauhack dalam Amri

(2010:95), langkah pembelajaran inkuiri terdiri dari lima langkah yaitu:

1)Merumuskan pertanyaan dan permasalahan; 2) Merumuskan hipotesis;

3)Mengumpulkan data; 4) Menguji hipotesis; 5) Membuat kesimpulan. Kegiatan

pembelajaran inkuiri ditentukan oleh keseluruhan aspek pengajaran di kelas  dan

peran siswa aktif. Dari langkah-langkah tersebut terlihat bahwa inkuiri merupakan

komunikasi yang tersedia suatu ruang dan peluang bagi siswa untuk mengajukan

pertanyaan yang mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Hampir sama dengan langkah pembelajaran inkuiri menurut para ahli-ahli

tersebut, sintak tahapan pembelajaran inkuiri menurut Sudjana dalam Trianto

(2007:142) yaitu: 1) merumuskan pertanyaan dan permasalahan untuk dipecahkan

oleh siswa; 2) menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah

hipotesis; 3) mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk menjawab

hipotesis atau permasalahan; 4) menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi;

5)mengaplikasikan kesimpulan.

Agar proses pembelajaran inkuiri dapat berlangsung secara maksimal dan

pembelajaran jadi lebih bermakna bagi siswa, maka penerapan inkuiri sebaiknya

diawali dari masalah-masalah sederhana, kemudian dikembangkan secara

bertahap ke arah permasalahan yang lebih kompleks. Dalam penelitian ini, sintak

pembelajaran inkuiri yang disampaikan oleh Sudjana (dalam Trianto, 2007:142)

dipilih sebagai dasar langkah pembelajaran inkuiri yang nanti akan dikembangkan

dengan berbantuan media video pembelajaran dan media picture. Langkah
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pertama adalah merumuskan pertanyaan dan permasalahan untuk dipecahkan oleh

siswa, pada tahapan ini siswa dengan bimbingan guru merumuskan permasalahan

yang nantinya akan dicari penyelesaiaannya dengan mencari dari berbagai sumber

dan berfikir kritis dan logis, kemudian langkah yang kedua adalah menetapkan

jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis, sebelum mencari

penyelesaian permasalahan yang sudah dirumuskan, siswa menentukan hipotesis

atau jawaban sementara dari rumusan masalah tersebut, langkah selanjutnya yaitu

langkah ketiga, siswa mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk

menjawab hipotesis atau permasalahan, dalam tahapan ini guru bisa memfasilitasi

siswa dengan media atau sumber-sumber untuk membantu siswa mencari sendiri

penyelesaian dari masalah yang sudah dirumuskan, kemudian langkah yang

keempat  adalah menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi, langkah ini

dilakukan setelah siswa menemukan jawaban dari proses mencari dan berfikir

kritis, dan langkah terakhir adalah mengaplikasikan kesimpulan, langkah ini bisa

digunakan untuk pemberian tugas, soal atau latihan pada siswa untuk

mengaplikasikan kesimpulan.

2.1.2 Media Pembelajaran

2.1.2.1 Pengertian Media

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari

kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Sadiman dkk (2008:6)

menyatakan “Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke

penerima pesan”. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan/AECT di

Amerika Serikat dalam Sanaky (2009:3) membatasi “media sebagai segala bentuk

dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/Informasi”.

Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Seperti pendapat

Bovee dalam Sanaky (2009:3) yang menyatakan “media adalah sebuah alat yang

mempunyai fungsi menyampaikan pesan”, sedangkan Gagne dalam Sadiman dkk

(2008:6) menyatakan bahwa “media adalah berbagai jenis komponen dalam

lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar”. Hampir sama dengan

pendapat Gagne, Briggs dalam Sadiman dkk (2008:6) menjelaskan bahwa media
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adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa

untuk belajar. Komponen atau alat-alat fisik yang dimaksud misalnya buku, film,

kaset, poster, picture, video pembelajaran dan komponen lain yang membantu

siswa dalam belajar. Berbeda lagi dengan Asosiasi Pendidikan Nasional (National

Educatin Association/NEA) dalam Sadiman (2008:7) menjelaskan media sebagai

bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya.

Media hendaknya bisa dimanipulasi dapat dilihat, didengar, dan dibaca.

Heinich dkk dalam Arsyad (2011:4) mengemukakan istilah medium

sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Jadi

Televisi, film, foto, radio rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, dan

sejenisnya adalah media komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan

atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud

pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran.

Media pembelajaran sering kali diganti dengan istilah alat bantu atau media

komunikasi seperti yang disampaikan oleh Hamalik dalam Arsyad (2011:4)

dimana ia melihat bahwa komunikasi akan berjalan lancar dengan hasil yang

maksimal apabila menggunakan alat bantu yang disebut media komunikasi.

Pengertian media pembelajaran juga disampaikan oleh Miarso dalam

Rustam (2011:170) yang menyatakan bahwa “media pembelajaran adalah segala

sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran,

perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya

proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali”. Hal ini memperkuat

pendapat Gagne dalam Rustam (2011:170), yang menyatakan bahwa “media

adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat memberikan

rangsangan untuk belajar”. Penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat

memberi rangsangan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar, sehingga

meningkatkan minar dan perhatian siswa dalam materi pelajaran.

Dari beberapa pendapat tentang pengertian media dan media pembelajaran

tersebut, penulis menarik persamaan dari pengertian-pengertian tersebut bahwa

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang
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pikiran, perhatian, perasaan, dan minat siswa, sehingga membantu dalam proses

belajar mengajar. Media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar

mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan

pembelajaran di sekolah pada khususnya

2.1.2.2 Jenis dan Karakteristik Media

Pengertian media masih sering dikacaukan dengan peralatan. Sadiman

(2008:19) menyatakan “media atau bahan adalah perangkat lunak (software) berisi

pesan atau informasi pendidikan yang biasanya disajikan dengan mempergunakan

peralatan”. Media dalam perkembangannya tampil dalam berbagai jenis dan

format masing-masing dengan ciri dan kemampuannya sendiri. Dari hal

tersebutlah muncul pengelompokan atau klasifikasi menurut ciri dan

karakteristiknya.

Menurut Briggs dalam Hamdani (2010:243) “media pembelajaran meliputi

alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang

terdiri atas buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide

(gambar), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer”. Sedangkan Sanjaya dalam

Hamdani (2010:244) menyatakan bahwa “media pembelajaran meliputi perangkat

keras yang dapat mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung

pesan. Media tidak hanya berupa alat atau bahan, tetapi juga hal-hal lain yang

memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan”.

Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu, yang dikaitkan

atau dilihat dari berbagai segi. Misalnya taksonomi menurut Bretz dalam Sadiman

(2008:20) mengidentifikasi ciri utama media menjadi 3 unsur yaitu: visual, suara

dan gerak. Visual dibedakan menjadi tiga yaitu gambar, garis dan simbol yang

merupakan suatu kontinum dari bentuk yang dapat ditangkap dengan indera

penglihatan. Disamping itu Bretz juga membedakan antara media siar

(telecommunication) dan media rekam (recording) sehingga terdapat 8 klasifikasi

media yaitu: Media audiovisual gerak, media audio visual diam, media visual

gerak, media visual diam, media semi gerak, madia audio, media cetak. Rudy

bretz menekanan pada media yang digunakan dalam mengajar. Sedangkan

menurut Duncan dalam Sadiman (2008:20) Hierarki media mempertimbangkan
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aspek aspek antara lain: biaya, kelangkaan, keluesan, cakupan sasaran, pengadaan,

kemudahan. Semakin rumit jenis perangkat media yang digunakan, semakin

mahal biaya investasinya, semakin susah pengadaannya, tetapi juga semakin

umum penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya semakin

sederhana perangkat media yang digunakan biayanya akan lebih murah,

pengadaannya lebih mudah, sifat penggunaannya lebih khusus, dan lingkup

sasarannya lebih terbatas. Pada dasarnya, hierarki Duncan disusun menurut

tingkat kerumitan perangkat dan media yang digunakan dan menekankan pada

pemanfaatan media dalam pemanfaatanya dalam pendidikan menurut kerumitan

perangkat media. Berbeda lagi dengan Taksonomi menurut Gagne dalam Sadiman

(2008: 21) yang membuat tujuh macam pengelompokan media yaitu: benda untuk

didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak,

film bersuara, dan mesin belajar.

Sedangkan menurut Hamdani (2011:248) “media pembelajaran

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu media visual, media audio, dan media audio

visual”. Media visual adalah media yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan

indra penglihatan. Media visual terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan

(non projected visuals) dan media yang dapat diproyeksikan (project visual).

Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa gambar diam (still pictures) atau

bergerak (motion picture).

Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka media pembelajaran pun

mengalami perkembangan melalui pemanfaatan teknologi itu sendiri. Berdasarkan

perkembangan teknologi tersebut, Arsyad (2009:29-32) mengklasifikasikan media

atas empat kelompok: 1) media hasil teknologi cetak, 2) media hasil teknologi

audio-visual, 3) media hasil teknologi berbasis komputer, dan 4) media hasil

gabungan teknologi cetak dan komputer.

Dari berbagai pernyataan para ahli mengenai taksonomi media maka

penulis mengambil persamaan bahwa taksonomi media pembelajaran

dikategorikan berdasarkan kebutuhan masing-masing pengguna. Upaya

pengklasifikasian media dapat mengungkapkan karakteristik suatu media berbeda

menurut tujuan atau maksud pengelompokannya. Dari contoh pengelompokan
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yang diadakan oleh para ahli, dapat terlihat pengelompokan media dari

karakteristik ekonomisnya, lingkup sasarannya, dan kemudahan kontrol pemakai.

Karakteristik media juga dapat dilihat menurut kemampuan membangkitkan

rangsangan indera penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan maupun

penciuman atau kesesuaiannya dengan tingkat belajar. Dalam hal ini,

pengetahuan mengenai karakteristik media pembelajaran sangat penting artinya

untuk pengelompokan dan pemilihan media

2.1.2.3 Ciri-ciri Media Pembelajaran

Gerlanch dan Ely dalam Arsyad (2009:12-14) mengemukakan tiga ciri

media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja

yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu (atau kurang

efisien) melakukannya, yaitu: 1) Ciri fiksatif (Fixative Property), 2) Ciri

manipulatif (Manipulative Property), 3) Ciri distributif

Ciri Fiksatif menggambarkan kemampuan media untuk merekam,

menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Cara ini

amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam

atau disimpan dengan format media yang ada dapat digunakan setiap saat.

Peristiwa yang kejadiannya hanya sekali (dalam satu dekade atau satu abad) dapat

diabadikan dan disusun kembali untuk keperluan pembelajaran. Prosedur

laboratorium yang rumit dapat direkam atau diatur untuk kemudian direproduksi

beberapa kali pun pada saat diperlukan. Demikian pula kegiatan siswa dapat

direkam untuk kemudian dianalisis dan dikritik oleh siswa sejawat baik secara

perorangan maupun sacara kelompok

Ciri Manipulatif (Manipulative Property) menggambarkan kejadian yang

memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu dua atau

tiga menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Misalnya,

bagaimana proses larva menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu dapat

dipercepat dengan teknik rekaman fotografi tersebut. Di samping dapat

dipercepat, suatu kejadian dapat pula diperlambat pada saat menayangan kembali

hasil suatu rekaman video.
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Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian

ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan

kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama

mengenai kejadian itu. Dewasa ini, distribusi media tidak hanya terbatas pada satu

kelas  atau beberapa kelas  pada sekolah-sekolah di dalam suatu wilayah tertentu,

tetapi juga media itu misalnya rekaman video, audio, disket komputer dapat

disebar keseluruh penjuru tempat yang diinginkan kapan saja.

Berdasarkan ciri media yang telah diuraikan menurut para ahli, dapat

ditarik kesimpulan bahwa media memiliki ciri-ciri sebagai berikut: media dapat

dilihar, diraba dan didengar dengan panca indera, media pembelajaran dapat

membantu proses belajar karena kandungan pesan yang terdapat dalam media

merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa selain itu kejadian-kejadian

atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format media dapat

digunakan setiap saat, media dapat menggambarkan kejadian yang memakan

waktu berhari-hari disajikan kepada siswa dalam waktu beberapa menit saja, dan

media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang,

dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa

dalam rangka komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik.

2.1.2.4 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang sangat penting adalah

metode mengajar dan media pengajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan.

Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media

pengajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus

diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas dan

respon yang diharapkan siswa kuasai setelah pengajaran berlangsung, dan konteks

pembelajaran termasuk karakteristik siswa.

Menurut Levie dan Lentz dalam Arsyad (2002:16) mengemukakan bahwa

ada empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu

a)fungsi atensi yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa pada isi pelajaran

dibantu dengan media gambar sehingga memiliki kemungkinan mengingat isi

pelajaran lebih besar; b) fungsi afektif yaitu muncul ketika belajar dengan teks
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yang bergambar, sehingga dapat menggugah emosi dan sikap siswa;

c)fungsi kognitif yaitu mengungkapkan gambar memperlancar pencapaian tujuan

memahami dan mengingat informasi yang terkandung, dan

d)fungsi kompensatoris yaitu berfungsi mengakomodasikan siswa yang lemah dan

lambat menarima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks.

Sedangkan menurut Kemp dan Dayton dalam Arsyad (2011:19)

menyatakan bahwa “Media pembelajaran dapat memenuhi tiga fungsi utama

apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok

pendengar yang besar jumlahnya, yaitu (1) memotivasi minat atau tindakan,

(2)menyajikan informasi dan (3) memberi instruksi”.

Selain fungsi-fungsi media menurut para ahli tersebut, media juga memiliki

manfaat dalam penggunaanya. Secara umum, manfaat media dalam proses

pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga

pembelajaran akan lebih efektif dan efisien.

Sanaky (2009:4) menyatakan manfaat media pembelajaran sebagai alat

bantu dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: a) pengajaran lebih

menarik perhatian pembelajar sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar;

b)bahan pengajaran akan lebuh jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami

pembelajar, serta memungkinkan pembelajar menguasahi tujuan pengajaran

dengan baik; c) metode pembelajaran menjadi bervariasi, tidak semata-mata

hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, pembelajar

tidak bosan, dan pengajar tidak kehabisan tenaga; d) pembelajar lebih banyak

melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengar penjelasan dari

pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti: mengamati,

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain.

Sudjana dan Rivai dalam Arsyad (2011:24) menjelaskan manfaat media

pembelajaran dalam proses belajar siswa, adalah sebagai berikut: a) pengajaran

akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi

belajar; b) pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami

oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih

baik; c) metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi
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verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan

guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam

pelajaran; d) siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati,

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain

Hamalik dalam Arsyad (2011:15) mengemukakan bahwa pemakaian media

pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Sedangkan

Sadiman dkk (2011) secara umum menyatakan bahwa media mempunyai

kegunaan sebagai berikut: a) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu

bersifat verbalistis (dalam bentuk kata- kata tertulis atau lisan belaka),

b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, c) Penggunaan media

pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik

dan berguna, d) Media pembelajaran dapat mengatasi kesulitan guru dalam

menghadapi siswa yang mempunyai sifat unik. Hal ini dapat diatasi dengan media

pembelajaran, yaitu dengan kemampuannya dalam memberikan perangsang yang

sama, menyamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama

Pemanfaatan media harus terencana dan sistematik sesuai dengan tujuan

pembelajaran. Kehadiran media sangat membantu siswa untuk memahami suatu

konsep tertentu yang sulit dijelaskan dengan bahasa verbal, dengan demikian

pemanfaatan media sangat bergantung pada karakteristik media dan kemampuan

pengajar maupun siswa memahami cara kerja media tersebut, sehingga pada

akhirnya media dapat dipergunakan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan

pembelajaran yang diharapkan.

Selain mengetahui tujuan dan manfaat media pembelajaran, yang perlu

diperhatikan  adalah bagaimana menentukan pilihan media yang akan digunakan

dalam proses pembelajaran di kelas, pertimbangan yang akan digunakan dalam

pembelajaran menurut Sanaky (2009:6) harus menyesuaikan dengan tujuan

pembelajaran, bahan pelajaran, metode pengajaran, ketersedianya alat yang
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dibutuhkan, pribadi pengajar, minat dan kemampuan pembelajar, dan situasi

pengajaran yang sedang berlangsung.

Keterkaitan antara media pembelajaran dengan tujuan, materi, metode, dan

kondisi pembelajar, harus menjadi perhatian dan pertimbangan pengajar untuk

memilih dan menggunakan media dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga

media yang digunakan akan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Sebab media pembelajaran tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dan

memiliki hubungan secara timbal balik dengan empat aspek tersebut.

2.1.2.5 Media Video Pembelajaran

Pada zaman yang berkembang saat ini, teknologi audio-visual merupakan

salah satu media yang diminati oleh guru dan siswa dalam pembelajaran. Di

samping dapat menarik perhatian siswa, media audio-visual ini juga dapat

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Media audio-visual ini

merupakan cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi dengan

menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-

pesan audio dan visual.

Sanaky (2009:102) memberikan pengertian tentang media audio visual

sebagai seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan

bersuara. Media audiovisual merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa

disebut media pandang-dengar. Paduan antara gambar dan suara membentuk

karakter sama dengan obyek aslinya. Salah satu bentuk dari media audio visual

adalah video pembelajaran. Hal ini diperjelas dengan pendapat Sanaky

(2009:103) yang menyebutkan alat-alat yang termasuk dalam kategori media

audio visual adalah televisi, video-VCD, sound slide, dan film.

Arsyad dalam Rusman (2011:218) mengemukakan ”video merupakan

serangkaian gambar gerak yang disertai suara yang membentuk satu kesatuan

yang dirangkai menjadi sebuah alur, dengan pesan-pesan didalamnya untuk

ketercapaian tujuan pembelajaran yang disimpan dengan proses penyimpanan

pada media pita dan disk”. Hampir sama dengan pendapat Rusman, Sanaky

(2009:105) menyatakan bahwa ”video adalah gambar yang bergerak yang disertai
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dengan unsur suara dan dapat ditayangkan melalui medium video dan video

compact disk (VCD)”.

Sedangkan menurut Heinich, Molenda, dan Russel dalam Rusman

(2011:218) video diartikan sebagai berikut:

The primary meaning of video is the display of pictures on a television type
screen (the latin word video literally means ”I see” Any media format that
emplays a chatode-ray screen to present the picture portion of the massege
can be reffered to as video

Apabila diterjemahkan dapat diartikan sebagai tampilan dari berbagai

gambar dalam bentuk sebuah televisi atau sejenis layar. Dalam bahasa latin video

diartikan sebagai ”Saya lihat (I see)”. Setiap format media yang mnggunakan

sinar katoda untuk menampilkan bagian gambar dari sebuah pesan dapat

dikategorikan sebagai video.

Sanaky (2009:106) memberikan beberapa karakteristik media video sebagai

media video pembelajaran, sebagai berikut: a) gambar bergerak, yang disertai

dengan unsur suara; b) dapat digunakan untuk sekolah jarak jauh; c) memiliki

perangkat slow motion untuk memperlambat proses atau peristiwa yang

berlangsung.

Dari dua pengertian tersebut peneliti mengambil batasan mengenai

pengertian video pembelajaran, yaitu serangkaian gambar gerak yang ditampilkan

dalam bentuk sejenis layar yang disertai suara dengan pesan-pesan didalamnya

untuk tujuan tertentu.

Menurut Rusman dkk (2011:218) media video pembelajaran dapat

digolongkan ke dalam jenis media audio visual aids (AVA), yaitu jenis media

yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa

dilihat, Media video pembelajaran termasuk ke dalam media video cassette

recorder (VCR) yaitu media audio visual gerak yang perekamannya dilakukan

dengan menggunakan kaset video, dan penayangannya melalui pesawat televisi.

Rusman dkk (2011:222) mengkategorikan media video pembelajaran termasuk ke

dalam kategori motion picture, video pembelajaran dalam format disc

dioperasikan dengan menggunakan VCD/DVD player yang dijalankan dengan
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disc atau lempengan serta ditampilkan melalui televisi atau LCD atau dapat

diputar langsung melalui PC computer.

Rusman dkk (2011:218) menjelaskan bahwa pancaran gambar yang

bercahaya dari sebuah tampilan video ternyata tersusun dari titik-titik yang sangat

rapat dan ditampilkan pada sebuah layar. Seperti halnya film, berbagai frame

video tersebut pada dasarnya adalah gambar diam. Hanya saja pergantian setiap

frame ke frame selanjutnya itu berlangsung sangat cepat, sehingga berbagai frame

tersebut terlihat sebagai gambar yang bergerak. Hal ini berlangsung secara terus

menerus hingga mampu menciptakan daya lihat yang menajubkan dari sebuah

tampilan video dibuat dengan cara direkam secara magnetik pada sebuah pita

video seperti halnya perekaman video.

Rusman dkk (2011:219) dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran

Berbasis Tekonologi Informasi dan Komunikasi menjelaskan bahwa umumnya

format video pada saat ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu format piringan

(disk) dan pita yang dikemas ke dalam bentuk paket kaset dengan ukuran

bermacam-macam, model yang beraneka ragam, tingkat kecepatan yang berbeda

dan mesin pemutar yang khusus.

Hampir sama dengan penjelasan Rusman, menurut Hamzah dkk

(2010:136) format video untuk merekam gambar, gerakan dan suara tidak hanya

dalam bentuk kaset, tetapi dalam bentuk lain, seperti laser video disc dan compact

disc. Walaupun format kaset memiliki beragam jenis format, pemanfaatan video

dalam ruang kelas umumnya digunakan kaset HVS yang memiliki kualitas yang

cukup memadai untuk digunakan sebagai alat bantu pembelajaran.

Video pembelajaran yang berperan sebagai media pembelajaran tentu

memiliki kelebihan dan kelemahan. Rusman dkk (2011:220) mengemukakan

bahwa media video memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1) memberi pesan yang

dapat diterima secara merata oleh siswa; 2) sangat bagus untuk menerangkan

suatu proses; 3) mengatasi keterbatasan ruang dan waktu; 4) lebih realistis; dapat

diulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan; 5) memberikan kesan yang

mendalam, yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Pramono dalam Rusman

(2011:220)  juga menyebutkan bahwa media video memiliki beberapa kelebihan,
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antara lain: 1) memaparkan keadaan real dari suatu proses, fenomena, atau

kejadian, 2) sebagai bagian terintegrasi dengan media lain, seperti teks atau

gambar, video dapat memperkaya pemaparan, 3) pengguna dapat melakukan

replay pada bagian-bagian tertentu untuk melihat gambaran yang lebih fokus,

4)kombinasi video dan audia dapat lebih efektif dan lebih cepat menyampaikan

pesan dibandingkan dengan media teks.

Selain dua tokoh tersebut, kelebihan video pembelajaran juga dikemukakan

oleh Heinich, Molenda, Russel dalam Rusman (2011:220) sebagai berikut:

a. Bergerak. Sifat-sifat yang nyata pada video dalam proses pembelajaran,
adalah kemampuannya untuk memperlihatkan gerakan-gerakan. Hal ini
membuat video lebih menguntungkan dari media lain.

b. Proses video dapat menyajikan suatu proses dengan lebih tepat guna
(efektif) dibanding dengan media lain.

c. Pengamatan yang baik, video memungkinkan adanya pengamatan yang
baik terhadap suatu keadaan/peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara
langsung, dapat dilihat/diamati secara baik dan meyakinkan.

d. Kemampuan belajar, menurut hasil penelitian terbukti bahwa video
sangat berguna untuk mengajarkan ketrampilan, karena kemungkinan
adanya pengulangan sehingga suatu ketrampilan bisa dipelajari secara
berulang-ulang juga

e. Dramatisasi, kemampuan video untuk mendramatisasi peristiwa-
peristiwa dan situasi yang membuatnya cocok bagi pembelajaran dalam
bidang ilmu-ilmu sosial dan masalah-masalah kemanusiaan.

f. Domain efektif, karena memiliki dampak emosional yang tinggi atau
besar, video sangat cocok untuk mengajarkan masalah-masalah yang
menyangkut domain afektif.

g. Memecahkan masalah (problem solving), suatu episode video dapat
digunakan secara tepat guna dalam situasi pembelajaran yang
menekankan pada proses pemecahan masalah

h. Pemahaman budaya, kita dapat mengembangkan suatu saluran
penghargaan untuk budaya lain dengan melihat lukisan video dan film
tentang kehidupan sehari-hari masyarakat lain.

i. Pemahaman yang sama, dengan mengamati program video atau film
together, suatu kelompok yang berlainan dapat membangun suatu basis
bersama untuk mendiskusikan suatu masalah dengan kecenderungan
yang sama.

Djauhari (2003:3) menyatakan beberapa kelebihan media video

pembelajaran antara lain :

(1) mampu menampilkan gambar bergerak dan suara merupakan satu daya
tarik tersendiri. (2) mampu menyerap pesan atau informasi dengan
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menggunakan lebih dari satu indera. (3) Kegiatan belajar mengajar dengan
menggunakan media ini akan meningkatkan tingkat keberhasilan
penyampaian materi dan memperkuat apresiasi peserta didik serta
memudahkan pengembangan materi terhadap apa yang diajarkan.

Sanaky (2009:106) menyatakan beberapa kelebihan media video sebagai

media pembelajaran antara lain: a) menyajikan obyek belajar secara kongkret atau

pesan pembelajaran secara realistik, sehingga sangat baik untuk menambah

pengalaman belajar; b) sifatnya yang audio visual, sehingga memiliki daya tarik

tersendiri dan dapat menjadi pemacu atau memotivasi pembelajar untuk belajar;

c)sangat baik untuk pencapaian tujuan belajar psikomotorik; d) dapat mengurangi

kejenuhan belajar, terutama jika dikondisikan dengan teknik mengajar secara

ceramah dan diskusi persoalan yang ditayangkan; e) menambah daya tahan

ingatan atau retensi tentang obyek belajar yang dipelajari pembelajar; f) Portable

dan mudah didistribusikan.

Sedangkan menurut Sharon E. Smaldino, dkk (2011:411) video

mempunyai keuntungan yaitu (a) bergerak. Gambar-gambar bergerak memiliki

keuntungan yang jelas daripada gambar diam dalam menampilkan konsep di mana

gerakan sangatlah penting sekali untuk belajar (seperti kemampun motorik);

(b)proses. Pengoperasian seperti tahapan proses perakitan atau percobaan ilmiah,

di mana gerakan berurutan sangatlah penting. Bisa ditampilkan lebih efektif;

(c)pengamatan yang bebas resiko. Video memungkinkan para siswa untuk

mengamati fenomena yang mungkin saja terlalu berbahaya untuk dilihat secara

langsung, seperti gerhana matahari, letusan gunung berapi atau suasana perang;

(d) dramatisasi. Reka ulang yang dramatis bisa menghidupkan kepribadian dan

kejadian berrsejarah. Mereka memungkinkan para siswa untuk mengamati dan

menganalisis interaksi manusia; (e) pembelajaran keterampilan. Penelitian

menindikasikan bahwa penguasaan keterampilan fisik mengharuskan pengamatan

dan latihan berulang-ulang kali untuk bisa menyamai. Mereka bisa melihat video

penampilan mereka sendiri untuk umpan balik dan perbaikan; (f) pembelajaran

afektif. Karena potensi besarnya untuk dampak emosional, video bisa bermanfaat

dalam pembentukan sikap personal dan sosial. Video dokumenter dan propaganda

sering kali diketahui memiliki dampak terukur pada sikap hadirin; (g)penyelesaian
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masalah. Dramatisasi yang berakhiran terbuka sering kali digunakan untuk

menyajikan situasi tak terselesaikan, yang membuat para pemirsa mendiskusikan

berbagai cara mengatasi masalah tersebut; (h) pemahaman budaya. Kita bisa

mengembangkan apresiasi yang mendalam terhadap budaya orang lain dengan

melihat penggambaran kehidupan sehari-hari dalam masyarakat lainnya;

(i)membentuk kebersamaan. Dengan melihat program video bersama-sama,

sebuah kelompok orang yang berbeda-beda bisa membangun dasar kesamaan

pengalaman untuk membahas sebuah isu secara efektif.

Dari beberapa kelebihan media video pembelajaran yang telah disampaikan

oleh para ahli, terlihat bahwa media video memberikan banyak manfaat asalkan

guru berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat teralisasikan hal-

hal seperti meningkatkan rasa pengertian dan simpati dalam kelas, menumbuhkan

perubahan tingkah laku siswa, meningkatnya motivasi siswa dan mengurangi

kejenuhan dalam belajar, membawa kesegaran dan motivasi, hasil belajar siswa

lebih bermakna, mendorong pemanfaatan yang bermakna, melengkapi

pengalaman, serta memperluas wawasan. Kemampuan video dalam

memvisualisasikan materi efektif untuk membantu menyampaikan materi yang

bersifat dinamis. Materi yang memerlukan visualisasi yang mendemonstrasikan

hal-hal seperti gerakan motorik tertentu, ekspresi wajah, maupun suasana

lingkungan tertentu adalah paling baik disajikan melalui pemanfaatan teknologi

video

Selain kelebihan media video, Rusman dkk (2011:221) juga memaparkan

beberapa kelemahan media video antara lain: 1) jangkauannya terbatas; 2) sifat

komunikasinya satu arah; 3) gambarnya relatif kecil; 4) kadangkala terjadi distorsi

gambar dan warna akibat kerusakan atau gangguan magnetic. Selain itu,

keterbatasan lain yang dimiliki oleh media video adalah: 1) keterbatasan  daya

rekam setelah piringan video ini mengalami proses perekaman tidak akan dapat

dipakai ulang lagi untuk diganti isinya; 2) biaya pengembangan untuk

menyiapkan format piringan video ini relatif memerlukan biaya yang cukup besar;

3) keterbatasan sekuens dari gambar bergerak yang ditampilkan. Lebih dari

54.000 frame yang diam dapat ditampung oleh format piringan video , namun
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hanya dapat ditampilkan dalam bentuk gambar bergerak dalam waktu 60 menit.

Hal ini lebih rendah dari kemampuan yang dapat ditampung oleh sebuah format

kaset video.

Sedangkan Sanaky (2009:106) mengemukakan beberapa kelemahan media

video yang digunakan sebagai media pembelajaran, sebagai berikut:

a)pengadaannya memerlukan biaya mahal; b) tergantung pada energy listrik,

sehingga tidak dapat dihidupkan di segala tempat; c) sifat komunikasi searah,

sehingga tidak dapat memberi peluang untuk terjadinya umpan balik; d) mudah

tergoda untuk menayangkan kaset video yang berupa hiburan, sehingga suasana

belajar akan terganggu.

Selain pendapat menurut Sanaky, Djauhari (2003:4) juga menyatakan

beberapa kelemahan penggunaan media video pembelajaran, antara lain:

a)sebagaimana media audio-visual yang lain, video juga terlalu menekankan

pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi tersebut.

(b)pemanfaatan media ini juga terkesan memakan biaya tidak murah.

(c)penanyangannya juga terkait peralatan lainnya seperti video player, layar bagi

kelas besar beserta LCDnya.

Media video yang digunakan dalam proses pembelajaran diharapkan dapat

memberi persepsi dan pemahaman yang sama dan benar tentang materi pelajaran

yang sedang diajarkan pada siswa. Sedangkan guru diharapkan dapat mengikat

siswa dalam pembelajaran berlangsung dan membantunya mengingat kembali

dengan mudah berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang telah dipelajari. Media

video pembelajaran dapat lebih bermanfaat  bila digunakan untuk menyajikan

bagian-bagian dari suatu proses dan prosedur secara utuh sehingga memudahkan

siswa dalam  mengamati langkah-langkah prosedur yang harus dipelajari. Dengan

adanya media video pembelajaran, anak-anak akan lebih mengikuti pelajaran

dengan gembira sehingga minat mengikuti pelajaran juga akan meningkat.

2.1.2.6 Media Picture

Berikut ini akan dipaparkan beberapa uraian berkaitan dengan pemahaman

terhadap media gambar yang merupakan salah satu fokus dalam penelitian.

Menurut Hernawan (2010:11.19) “Media visual adalah media yang hanya dapat
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dilihat dengan menggunakan indera penglihatan”. Hermawan membagi media

visual menjadi dua tipe: media yang tidak dapat diproyeksikan (non-projected

visual) dan media yang dapat diproyeksikan (projected visual). Media yang tidak

dapat diproyeksikan ini dapat berupa gambar diam (still picture) atau bergerak

(motion picture). Sebagaimana halnya media yang lain media grafis berfungsi

untuk menyalurkan pesan dan sumber ke penerima pesan. Gambar termasuk

dalam media grafis. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-

simbol komunikasi visual. Selain sederhana dan mudah pembuatannya media

grafis termasuk media yang relatif murah ditinjau dari segi biayanya.

Menurut Sulaeman (1981:27) Gambar merupakan media visual yang

penting dan mudah didapat. Dikatakan penting karena penggambaran visual yang

konkrit tentang masalah yang digambarkan. Media gambar dapat membuat orang

yang melihatnya, menangkap ide atau informasi yang terkandung didalamnya,

lebih jelas dibandingkan dengan yang diungkapkan dengan kata-kata. Gambar

telah lama digunakan sebagai media dalam pembelajaran di sekolah, karena selain

mudah didapat media gambar dapat digunakan terus dengan efektif dan mudah.

Hampir sama dengan pendapat Amir Hamzah Sulaeman, Menurut Rohani

(1997:76) gambar sangat penting digunakan dalam usaha memperjelas pengertian

pada peserta didik. Sehingga dengan menggunakan gambar peserta didik dapat

lebih memperhatikan terhadap benda-benda atau hal-hal yang belum pernah

dilihatnya  yang berkaitan dengan pelajaran. Gambar memang memiliki kelebihan

tersendiri dalam pemakaiannya sebagai media pembelajaran. Karena gambar,

pengalaman dan pengertian peserta didik menjadi lebih luas, lebih jelas, dan tidak

mudah dilupakan, serta lebih kongkret dalam ingatan peserta didik. Hal ini senada

dengan manfaat media gambar yang disampaikan oleh Rohani (1997:76) adalah

penyampaian dan penjelasan mengenai informasi, pesan, ide, dan sebagainya

dengan tanpa banyak menggunakan bahasa-bahasa verbal, tetapi dapat lebih

memberi kesan.

Menurut Rohani (1997:76) “gambar dapat membantu guru dalam mencapai

tujuan instruksional, karena gambar termasuk media yang mudah dan murah serta

besar artinya untuk mempertinggi nilai pengajaran”. Supaya gambar dapat
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mencapai tujuan sebagai media pembelajaran, ada beberapa syarat dalam memilih

gambar. Syarat-syarat itu dikemukakan oleh Suleiman (1981:29) sebagai berikut:

a. Gambar harus bagus, jelas, menarik, dan mudah dimengerti dan cukup
besar untuk dapat memperlihatkan detail

b. Apa yang tergambar harus cukup penting dan cocok untuk hal yang
sedang dipelajari atau masalah yang sedang dihadapi.

c. Gambar harus benar atau autentik, artinya menggambarkan situasi
yang serupa jika dilihat dalam keadaan sebenarnya

d. Kesederhanaan penting sekali. Gambar yang rumit sering mengalihkan
perhatian dari hal-hal yang penting. Anak-anak dan orang yang tidak
terpelajar bingung oleh bagian-bagian yang kecil dari sebuah gambar,
akhirnya gagal menemukan arti yang sesungguhnya dari gambar yang
dilihat itu.

e. Gambar harus sesuai dengan kecerdasan orang yang melihatnya.
f. Warna walau tidak mutlak dapat meninggikan nilai sebuah gambar,

menjadikannya lebih realistis dan merangsang minat untuk melihatnya.
Selain dari itu warna dapat memperjelas arti dari apa yang
digambarkan. Akan tetapi penggunaan warna yang salah sering
menghasilkan pengertian yang tidak benar. Foto padang rumput
dengan beberapa ekor sapi yang dipulas dengan warna biru memberi
kesan seolah-olah semua sapi warnanya biru. Foto berwarna yang jelek
jangan dipakai. Sebuah foto hitam putih dengan kualitas tinggi jauh
lebih baik.

g. Ukuran perbandingan penting pula. Ada contoh murid-murid Sekolah
Dasar di kota-kota besar di Amerika Serikat yang tidak pernah melihat
sapi hidup mengira sapi itu sebesar kucing. Karena sebesar itulah yang
sering mereka lihat pada gambar. Seharusnya ada gambar manusia di
dekat sapi tersebut, sehingga jelas perbandingan keduanya. Begitu pula
hendaknya dengan benda-benda yang lain.

Selain beberapa syarat yang telah dipaparkan tersebut, menurut Suleiman

(1981:28)  gambar yang bisa digunakan tentu yang ada hubungannya dengan

pelajaran yang sedang digarap atau masalah yang sedang dihadapi, selain itu

gambar juga harus dapat merangsang partisipasi peserta supaya ia suka berbicara

tentang gambar yang dilihatnya. Dari sebuah gambar bisa lahir diskusi yang

cerdas dan menarik. Karena itu sebagai seorang guru kita harus bisa mengarahkan

minat orang yang sedang melihat gambar untuk mendapatkan jawaban atas

pertanyaan yang timbul dalam pikiran peserta didik.

Media grafis yang sering digunakan dalam media pendidikan adalah

gambar (picture). Jenis media inilah yang sering digunakan oleh guru-guru untuk
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membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Gambar atau picture dapat

memberikan ilustrasi visual yang menarik pada anak didik. Sudjana (2005:45)

mengemukakan tentang keuntungan dalam menggunakan media gambar yaitu:

a)Mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar mengajar, karena praktis tanpa

memerlukan perlengkapan apapun; b) Harganya relatif lebih murah daripada jenis

media pengajaran lain dan cara memperolehnya mudah. Dengan memanfaatkan

kalender bekas, majalah, surat kabar dan bahan-bahan yang mudah didapat

lainnya; c) Gambar dapat digunakan dalam banyak hal, untuk berbagai jenjang

pelajaran dan disiplin ilmu. Mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi, dari ilmu-

ilmu sosial sampai ilmu eksakta; d) Gambar dapat menterjemahkan konsep atau

gagasan abstrak menjadi lebih realistik dan; e) Gambar dapat mengubah tahap-

tahap pengajaran dari lambang kata (verbal symbol) beralih kepada tahapan-

tahapan yang lebih konkret yaitu lambang visual.

Media picture tentu juga memiliki kelebihan dan kelemahan dalam

penggunaannya. Beberapa kelebihan media gambar menurut Sadiman (2008:29)

adalah sebagai berikut: a) Sifatnya konkrit. Gambar/foto lebih realistis

menunjukkan pokok masalah dibanding dengan media verbal semata; b) Gambar

dapat mengatasai masalah batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda, objek

atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu bisa, anak-anak dibawa ke

objek tersebut. Untuk itu gambar atau foto dapat mengatasinya; c) Media gambar

dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Sel atau penampang daun yang tak

mungkin kita lihat dengan mata telanjang dapat disajikan dengan jelas dalam

bentuk gambar; d) Dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan

untuk tingkat usia beberapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan

kesalah pahaman; e) Murah harganya, mudah didapat, mudah digunakan, tanpa

memerlukan peralatan yang khusus.

Selain kelebihan-kelebihan tersebut, gambar mempunyai beberapa

kelemahan dalam pembelajaran. Menurut Sadiman (2008:31) gambar atau foto

hanya menekankan presepsi indra mata, gambar atau foto benda yang terlalu

kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran, dan ukuran sangat terbatas

untuk kelompok besar.
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Ada hal yang tidak boleh dilupakan, dalam pemakaian media gambar dalam

proses pembelajaran adalah bahwa pengertian anak-anak terhadap sebuah gambar

berbeda dengan orang dewasa. Dan orang dewasa yang tidak biasa menganalisa

sebuah gambar bisa juga mendapat kesan yang berbeda dari apa yang dimaksud

oleh sebuah gambar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suleiman (1981:28) bahwa

“nilai sebuah gambar justru tergantung dari bagaimana seseorang menyerap

makna yang terkandung di dalamnya”. Karena itu gambar secara efektif

disesuaikan dengan tingkatan anak, baik dalam hal besarnya gambar, detail, warna

dan latar belakang untuk penafsiran.

2.1.3 Metode Inkuiri Berbantuan Media Video Pembelajaran

Dalam penelitian ini, media video pembelajaran digunakan sebagai variabel

dalam perlakuan di kelompok eksperimen. media vdeo pembelajaran dipakai

untuk membantu pembelajaran inkuiri dalam mata pelajaran IPA. Adapun sintak

tahapan pembelajaran inkuiri menurut Sudjana dalam Trianto (2007:142) yaitu:

(1)merumuskan pertanyaan dan permasalahan untuk dipecahkan oleh siswa,

(2)menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis,

(3)mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk menjawab hipotesis

atau permasalahan, (4)menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi

(5)mengaplikasikan kesimpulan.

Jika pembelajaran inkuiri dikombinasikan dengan media video

pembelajaran dalam pembelajaran materi peristiwa alam maka sintak

pembelajarannya adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan pertanyaan atau permasalahan

Dalam langkah pembelajaran ini, guru bersama-sama dengan siswa

menentukan obyek ipa yang akan diteliti, mengajukan fenomena atau cerita

untuk memunculkan masalah, memotifasi siswa untuk terlibat dalam

memecahkan masalah. Setelah itu guru memberikan pertanyaan pada siswa

untuk mengarahkan pada materi yang akan dibahas hari ini, guru merumuskan

pertanyaan dan memberikannya pada siswa untuk nantinya dicari jawabannya

selama proses belajar berlangsung.
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b. Menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis.

Guru mendorong siswa agar dapat merumuskan jawaban sementara, dalam

langkah ini guru bisa melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa, sehingga

mendorong siswa untuk dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan

jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Siswa diarahkan kepada pokok

permasalahan yang akan dicari jawabannya dan dipecahkan. Untuk itu

sebelumnya guru harus menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Pada pencarian

jawaban sementara, siswa secara mandiri dapat mencari informasi sebanyak-

banyaknya dari peristiwa yang mereka lihat atau alami, dan dari berbagai

sumber yang ada seperti: buku paket, lingkungan sekitar dan sebagainya yang

tentunya dapat menunjang jawaban dari masalah/pertanyaan yang diajukan

oleh guru. Untuk menyimpan hipoesis siswa, guru bisa menuliskannya di papan

tulis, agar nanti bisa dibuktikan kembali apakah hipotesis terbukti

kebenarannya.

c. Mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk menjawab hipotesis

atau permasalahan, dengan pemanfaatan media video pembelajaran

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan

untuk menguji hipotesis yang diajukan. Proses mengumpulkan data

membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya.

Sebelum mengumpulkan data, guru menjelaskan instruksi tentang langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan media video pembelajaran.

Setelah itu guru menyiapkan media video pembelajaran yang akan digunakan.

Siswa melihat dan mengamati video pembelajaran tentang peristiwa alam, yaitu

hal-hal yang berkaitan dengan penyebab terjadinya sampai pada dampak atau

akibat dari peristiwa alam tersebut, peristiwa alam yang dimaksud adalah

gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin topan, gunung meletus dan tsunami.

Pada tahap ini siswa berpikir kritis dan logis untuk mencari dan menyaring hal-

hal yang penting dan menuliskan materi yang didapat pada buku catatan. Pada

tahap ini siswa diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang

sudah diberikan guru dengan bekerja berkelompok bersumber dari media video

pembelajaran tersebut.
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d. Menguji hipotesis dengan cara mempresentasikan jawaban diskusi setelah

melihat media video pembelajaran

Pada tahap ini hipotesis yang sudah disampaikan pada tahap merumuskan

hipotesis diuji kebenarannya. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban

yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh

berdasarkan pengumpulan data.  Pada tahap ini, siswa diminta untuk

mempresentasikan jawabannya atas hasil yang didapat dari bekerja kelompok

dan melihat video pembelajaran peristiwa alam, serta mensharingkan hasil

jawaban dengan teman sekelasnya. Dalam pengujian hipotesis kebenaran

jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi

harus didukung oleh data yang ditemukan dalam video pembelajaran. Guru

berperan untuk memperluas inkuiri siswa dengan mengembangkan informasi

yang mereka peroleh melalui eksplorasi. Dari kegiatan tersebut akan terlibat

suatu kegiatan tanya jawab antara guru dan siswa, Guru harus mampu

mengendalikan situasi diskusi yang terjadi dengan memberikan sedikit

penjelasan jika terdapat kendala dalam diskusi sehingga proses diskusi dalam

pembelajaran semakin menarik. Dalam proses diskusi guru juga harus

memberikan penekanan-penekanan misalnya dengan meminta siswa

menuliskan hal-hal penting dengan tujuan siswa mengetahui bahwa hal tersebut

penting

e. Menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi

Pada tahap ini guru membimbing siswa untuk menyusun rangkuman yang

digunakan sebagai kesimpulan dengan melibatkan siswa.  Untuk mencapai

kesimpulan yang akurat sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data

mana yang relevan. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui

siswa dan meluruskan kesalah pemahaman pada materi peristiwa alam.

f. Mengaplikasikan kesimpulan

Pada tahap ini guru memberikan beberapa soal secara lisan untuk melatih siswa

mengingat apa yang dipelajari hari ini, Guru memberi pertanyaan secara lisan

tentang materi peristiwa alam (banjir, tanah longsor,  gempa bumi, gunung

meletus, angin puting beliung dan tsunami) untuk mengingatkan kesimpulan
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dari pembelajaran tersebut. Dalam penelitian ini tahap pengaplikasian

kesimpulan juga diisi dengan pemberian soal post test yang menjadi ukuran

hasil dari tindakan yang dilakukan peneliti.. Post tes dilakukan untuk melihat

bagaimana hasil pembelajaran siswa dengan penggunaan media video

pembelajaran pada pembelajaran inkuiri IPA.

2.1.4 Metode Inkuiri Berbantuan Media Picture

Dalam penelitian ini, media picture digunakan sebagai variabel dalam

perlakuan di kelompok kontrol. Media picture dipakai untuk membantu

pembelajaran inkuiri dalam mata pelajaran IPA. Adapun sintak tahapan

pembelajaran inkuiri menurut Sudjana dalam Trianto (2007:142) :yaitu:

(1)merumuskan pertanyaan dan permasalahan untuk dipecahkan oleh siswa,

(2)menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis,

(3)mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk menjawab hipotesis

atau permasalahan, (4)menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi

(5)mengaplikasikan kesimpulan.

Jika pembelajaran inkuiri dikombinasikan dengan media picture dalam

pembelajaran materi peristiwa alam maka sintak pembelajarannya adalah sebagai

berikut:

a. Merumuskan pertanyaan dan permasalahan untuk dipecahkan oleh siswa,

Dalam langkah pembelajaran ini, guru bersama-sama dengan siswa

menentukan obyek ipa yang akan diteliti, mengajukan fenomena atau cerita

untuk memunculkan masalah, memotifasi siswa untuk terlibat dalam

memecahkan masalah. Setelah itu guru memberikan pertanyaan pada siswa

untuk mengarahkan pada materi yang akan dibahas hari ini, guru merumuskan

pertanyaan dan memberikannya pada siswa untuk nantinya dicari jawabannya

selama proses belajar berlangsung

b. Menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis

Guru mendorong siswa agar dapat merumuskan jawaban sementara, dalam

langkah ini guru bisa melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa, sehingga

mendorong siswa untuk dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan
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jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Pada pencarian jawaban

sementara, siswa secara mandiri dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya

dari peristiwa yang mereka lihat atau alami, dan dari berbagai sumber yang ada

seperti: buku paket, lingkungan sekitar dan sebagainya yang tentunya dapat

menunjang jawaban dari masalah/pertanyaan yang diajukan oleh guru. Untuk

menyimpan hipoesis siswa, guru bisa menuliskannya di papan tulis, agar nanti

bisa dibuktikan kembali apakah hipotesis terbukti kebenarannya.

c. Mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk menjawab hipotesis

atau permasalahan dengan memanfaatkan media picture

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan

untuk menguji hipotesis yang diajukan. Proses mengumpulkan data

membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya.

Sebelum mengumpulkan data, guru menjelaskan instruksi tentang langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan media picture setelah itu guru

menyiapkan media picture yang akan digunakan. Guru membagikan beberapa

gambar tentang peristiwa alam pada tiap kelompok. Siswa melihat dan

mengamati gambar (picture) yang berkaitan dengan materi peristiwa alam

seperti gambar akibat dan dampak dari terjadinya suatu peristiwa alam banjir,

gempa bumi, dan yang lainnya. Pada tahap ini siswa berpikir kritis dan logis

untuk mencari dan menyaring hal-hal yang penting dan menuliskan materi

yang didapat pada buku catatan. Pada tahap ini siswa juga mengelompokan

gambar mana yang merupakan penyebab dan akibat dari banjir, tanah longsor,

tsunami, gempa bumi, gunung meletus dan angin topan. Siswa diberi

kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diberikan guru

dengan bekerja berkelompok bersumber dari media picture tersebut.

d. Menguji hipotesis dengan cara mempresentasikan jawaban diskusi setelah

pengamatan terhadap gambar-gambar peristiwa alam

Pada tahap ini, hipotesis yang sudah disampaikan pada tahap merumuskan

hipotesis diuji kebenarannya. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban

yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh

berdasarkan pengumpulan data. Siswa diminta untuk mempresentasikan
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jawabannya atas hasil yang didapat dari bekerja kelompok dan mengamati

gambar-gambar yang berkaitan dengan peristiwa alam tersebut, serta

mensharingkan hasil jawaban dengan teman sekelasnya.Dalam pengujian

hipotesis kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan

argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat

dipertanggungjawabkan dalam hal ini berupa picture. Guru berperan untuk

memperluas inkuiri siswa dengan mengembangkan informasi yang mereka

peroleh melalui eksplorasi. Dari kegiatan tersebut akan terlibat suatu kegiatan

tanya jawab antara guru dan siswa, Guru harus mampu mengendalikan situasi

diskusi yang terjadi dengan memberikan sedikit penjelasan jika terdapat

kendala dalam diskusi sehingga proses diskusi dalam pembelajaran semakin

menarik. Dalam proses diskusi guru juga harus memberikan penekanan-

penekanan misalnya dengan meminta siswa menuliskan hal-hal penting dengan

tujuan siswa mengetahui bahwa hal tersebut penting

e. Menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi

Pada tahap ini guru membimbing siswa untuk menyusun rangkuman yang

digunakan sebagai kesimpulan dengan melibatkan siswa. Untuk mencapai

kesimpulan yang akurat sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data

mana yang relevan. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui

siswa dan meluruskan kesalah pemahaman pada materi peristiwa alam.

f. Mengaplikasikan kesimpulan

Pada tahap ini guru memberikan beberapa soal secara lisan untuk melatih siswa

mengingat apa yang dipelajari hari ini, Guru memberi pertanyaan secara lisan

tentang materi peristiwa alam (banjir, tanah longsor,  gempa bumi, gunung

meletus, angin puting beliung dan tsunami) untuk mengingatkan kesimpulan

dari pembelajaran tersebut.. Dalam penelitian ini tahap pengaplikasian

kesimpulan juga diisi dengan pemberian soal tes hasil belajar IPAyang menjadi

ukuran hasil dari tindakan yang dilakukan peneliti. Tes IPA dilakukan untuk

melihat bagaimana hasil pembelajaran siswa dengan penggunaan media picture

pada pembelajaran inkuiri IPA.
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2.1.5 Hasil Belajar IPA

2.1.5.1 Hakikat Hasil Belajar

Hasil belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga disebut sebagai

prestasi belajar. Kata prestasi belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu prestasi dan

belajar. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan

sebagainya). Prestasi belajar juga dapat diartikan sebagai penguasaan

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran,

lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh

guru. Berbeda dengan pendapat Winkel dalam Purwanto (2011:45) yang

menyatakan bahwa “Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan

manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya”.

Sudjana (2010:3) menyebutkan “Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah

perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian

yang luas mencakup bidang kognitif, afektif dan pskiomotorik”.

Dimyati dan Mudjiono (2006:250-251) 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 bila

dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut

terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Sedangkan dari

sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran.

Hermawan dkk (2010:10.20) menyatakan bahwa “hasil belajar mengacu

pada segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan

pembelajaran yang dilakukan”. Kemampuan yang diharapkan dikuasai dari suatu

mata pelajaran berbeda dengan mata pelajaran lain. Setiap mata pelajaran

memiliki tugas tersendiri dalam mengembangkan hasil belajar yang merupakan

akibat dari kegiatan pembelajaran.

Oleh karena setiap mata pelajaran menuntut hasil belajar yang berbeda dari

mata pelajaran lain maka banyak para ahli yang mengemukakan jenis-jenis hasil

belajar, seperti Gagne dan Bloom. Gagne dalam Hermawan dkk (2010:10.20)

mengemukakan hasil belajar dalam lima kategori yaitu: (1) Informasi Verbal

(Verbal Information). Informasi verbal adalah kemampuan yang menuntut siswa
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untuk memberikan tanggapan khusus terhadap stimulusya yang relatif khusus.

Untuk menguasai kemampuan ini siswa hanya dituntut untuk menyimpan

informasi dalam sistem ingatannya. (2) Kemampuan Intelektual (Intelektual Skill).

Keterampilan intelektual adalah kemampuan yang menuntut siswa untuk

melakukan kegiatan kognitif yang unik. Unik disini adalah bahwa siswa harus

mampu memecahkan masalah dengan enerapkan informasi yang belum pernah

dipelajari. (3) Strategi kognitif (Cognitif Strategies) yang mengacu pada

kemampuan mengontrol proses internal yang dilakukan oleh individu dalam

memilih dan memodifikasi cara berkonsentrasi, belajar, mengingat dan berfikir.

Siswa yang telah menguasai kemampuan strategi kognitif akan mendapat

kemudahan dalam berkonsentrasi belajar, mengingat dan berfikir. (4) Sikap

(Attitude) yang mengacu pada kecenderungan untuk membuat pilihan atau

keputusan untuk bertindak dibawah kondisi tertentu. Dikaitkan dengan hasil

belajar, sikap adalah kemampuan siswa dalam menentukan pilihan atau bertindak

sesuai dengan sistem nilai yang diyakini. (5) Keterampilan Motorik yang mengacu

pada kemampuan melakukan gerakan atau tindakan yang terorganisasi yang

direfleksikan melalui kecepatan, ketepatan, kekuatan dan kehalusan.

Sedangkan menurut Bloom dkk dalam Hermawan (2010:10.23), seorang

ahli pendidikan yang terkenal sebagai pencetus konsep taksonomi belajar yang

memiliki nama lengkap Benyamin S Bloom (1956) menggolongkan tujuan atau

hasil belajar digolongkan menjadi tiga domain yaitu ranah kognitif, afektif, dan

psikomotorik. Domain kognitif berkenaan dengan pengembangan kemampuan

orak dan penalaran siswa. Domain afektif berkenaan dengan sikap dan nilai, tipe

hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku. Sedangkan

hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk ketrampilan dan kemampuan

bertindak dari siswa.

2.1.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Setelah membahas tentang pengertian dan hakekat hasil belajar, timbul

pertanyaan, “faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses dan hasil belajar

siswa disekolah?”. Para pakar yang berpendapat tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi proses belajar dan hasil belajar siswa di sekolah cukup bervariasi.
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Seperti Makmun dalam Agus Taufiq (2010:5.20) mengemukakan 3 (tiga) faktor

yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa di sekolah yaitu; faktor input,

faktor proses dan faktor output.

Faktor input (masukan) meliputi: (1) raw input atau masukan dasar yang

menggambarkan kondisi individual anak dengan segala karakteristik fisik dan

psikis yang dimilikinya, (2) instrumen input (masukan instrumental) yang

mencangkup guru, kurikulum, materi dan metode, sarana dan fasilitas.

(3)environmental input (masukan lingkungan) yang mencangkup lingkungan fisik,

geografis, sosial, dan lingkungan budaya. Faktor proses menggambarkan

bagaimana ketiga jenis input tersebut saling berinteraksi satu sama lain terhadap

aktivitas belajar anak. Faktor output adalah perubahan tingkah laku yang

diharapkan terjadi pada anak setelah anak melakukan aktivitas belajar.

Sedangkan Slameto (2003:54-72) menjabarkan faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar, antara lain:

(1)Faktor-faktor Internal meliputi jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh),
psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan,
kesiapan), kelelahan. (2) Faktor-faktor eksternal meliputi keluarga (cara
orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan
ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan),
sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi
siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar
pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah), dan
masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul,
bentuk kehidupan masyarakat).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan dan hasil belajar siswa di

sekolah itu sulit dipisah-pisahkan satu sama lain karena semua unsur tersebut akan

terintegrasi dalam pembelajaran. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil

belajar pada dasarnya terwujud dalam bentuk perubahan pengetahuan

(knowledge), penguasaan perilaku yang ditentukan (kognitif, afektif, psikomotorik)

dan perbaikan kepribadian.

2.1.5.3 Pembelajaran IPA di SD

Rustaman dkk (2011:1) menyatakan hakikat sains adalah produk, proses

dan penerapannya (teknologi), termasuk sikap dan nilai yang terdapat di

dalamnya. Produk sains yang terdiri dari fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori
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dapat dicapai melalui penggunaan proses sains, yaitu melalui metode-metode

sains atau metode ilmiah. IPA atau sains merupakan suatu proses yang

menghasilkan pengetahuan. Proses tersebut bergantung pada proses observasi

yang cermat terhadap fenomena dan pada teori-teori temuan untuk memaknai

hasil observasi tersebut.

Rustaman dkk (2011:1.2) juga menjelaskan bahwa sains merupakan suatu

kebutuhan yang dicari manusia karena memberikan suatu cara berfikir sebagai

struktur pengetahuan yang utuh. Banyak orang berpendapat bahwa yang penting

agar siswa menguasai sains adalah dengan memberikan produk sains sebanyak-

banyaknya. Hal tersebut tidak tepat, yang benar adalah memberikan orang yang

belajar kesempatan berbuat, berfikir, bertindak seperti ilmuan (scientist). Dengan

demikian membelajarkan sains pada siswa adalah memberi kesempatan dan bekal

untuk memproses sains dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui

cara-cara yang benar dan mengikuti etika yang berlaku.

Belajar sains tidak hanya sekedar mengetahui materi atau konsep sainsnya

saja, tetapi terkait pula dengan bagaimana cara mengumpulkan fakta dan

menghubungkan fakta-fakta untuk membuat kesimpulan. Menurut Rustaman

(2011:1.27) menyatakan bahwa “belajar sains secara bermakna baru akan dialami

siswa apabila siswa terlibat aktif secara intelektual, manual, dan sosial.

Pengembangan ketrampilan proses sains sangat ideal dikembangkan apabila guru

memahami hakikat belajar sains, yaitu sains sebagai produk dan proses”.

Sedangkan untuk fungsi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam

dikemukakan oleh Hernawan dkk (2010:8.28) yang menyatakan “Ilmu

Pengetahuan Alam berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang lingkungan

alam, mengembangkan ketrampilan, wawasan, dan kesadaran teknologi dalam

kaitan dengan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari”. Mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan alam di Sekolah Dasar mulai diajarkan dari kelas satu dengan lebih

bersifat memberi pengetahuan melalui pengamatan terhadap pelbagai jenis dan

perangai lingkungan alam serta lingkungan buatan. Sejak kelas  satu siswa sudah

diajakan IPA untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan awal siswa
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Berdasarkan PERMEN No. 22 Tahun 2006, mata pelajaran IPA di SD/MI

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

a.Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa
berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang
bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

c. Mengembangkan rasa ingin tahu,sikap positip dan kesadaran tentang
adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan,
teknologi dan masyarakat

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar,
memecahkan masalah dan membuat keputusan.

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara,
menjaga dan melestarikan lingkungan alam

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala
keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai
dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.

2.1.5.4 Hasil Belajar IPA

Hasil belajar IPA harus dikaitkan dengan tujuan pendidikan IPA yang telah

tercantum dalam kurikulum dengan tidak melupakan hakikat IPA itu sendiri.

Hasil belajar IPA dikelompokkan berdasarkan hakikat sains yang meliputi IPA

sebagai produk, proses, dan sikap ilmiah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

bahwa hasil belajar IPA meliputi pencapaian IPA sebagai produk, proses dan

sikap ilmiah.

Dalam segi produk, siswa daharapkan dapat memahami konsep-konsep IPA

dan keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi proses, siswa

diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan,

pengetahuan, dan menerapkan konsep yang diperolehnya untuk memecahkan

masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehahri-hari. Dari segi ilmiah,

siswa diharapkan mempunyai minat untuk mempelajari benda-benda di

sekitarnya, bersikap ingin tahu, tekun, kritis, mawas diri, bertanggung jawab,

dapat bekerja sama dan mandiri, serta mengenal dan mengembangkan rasa cinta

terhadap alam sekitar. Dengan demikian hasil belajar yang dikembangkan di SD

adalah hasil belajar yang mencakup penguasaan produk, proses, dan sikap ilmiah.
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan

peneliti, antara lain: Penelitian yang dilakukan oleh Vania Abriastanti (2008)

dengan judul penelitian “Studi Komparatif Efektifitas Penggunaan Metode Inkuiri

Berbantuan Media Kolase dengan Metode Inkuiri Berbantuan Media Picture

Dalam Pembelajaran IPA pada Siswa Kelas IV SD BEJI 01 Ungaran Timur

Semester II Tahun pelajaran 2011/2012”. Tujuan dari penelitian ini adalah

mengetahui perbandingan antara metode inkuiri berbantuan media kolase dan

metode inkuiri berbantuan media picture terhadap tehadap efektifitas belajar IPA

kelas IV SD BEJI 01 Ungaran Timur. Hasil belajar menggunakan metode

pembelajaran inkuiri berbantuan kolase menunjukkan rata-rata sebesar 80,24

sedangkan metode pembelajaran inkuiri berbantuan media picture menunjukkan

rata-rata sebesar 67,37. Dari hasil analisis deskriptif dinyatakan bahwa rata-rata

hasil belajar siswa 2 kelas  tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran pada kelompok eksperimen

dengan menggunakan media inkuiri berbantuan media kolase lebih efektif

daripada pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berbantuan

media picture.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan Suyoto dengan judul

Keefektifan pembelajaran Inkuiri pada Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar.

Yogyakarta Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2009.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) terdapat perbedaan prestasi hasil belajar

siswa Tests of Between-Subjects Effects aspek (kognitif, afektif dan sosial) pada

mata pelajaran IPA Sekolah Dasar antara pembelajaran inkuiri dengan

pembelajaran konvensional. Hasil ini didasarkan pada prosedur dengan melihat

probabilitas F hitung yang secara umum lebih kecil 0,05; (2) terdapat perbedaan

keefektifan pada rencana dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan penilaian

kepala sekolah dan guru IPA antara kelompok konvensional dengan kelompok

inkuiri. Hasil ini didasarkan pada nilai kategori efektif (17.5 - 22.75) dan sangat

efektif (22.75 – 28); dan (3) terdapat perbedaan keefektifan pada proses kegiatan

pembelajaran pada aspek afektif dan aspek sosial berdasarkan penilaian siswa
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dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Metode pembelajaran inkuiri

lebih baik daripada pembelajaran konvensional pada Sekolah Dasar.

Penelitian yang ketiga adalah penelitian Syafur Rizal dari Universitas

Negeri Malang, 2011. Penelitian ini bertujuan (1) mengkaji pengaruh penggunaan

media video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. (2) mengkaji apakah hasil

belajar siswa yang dibelajarkan dengan media video pembelajaran lebih tinggi

daripada siswa yang dibelajarkan tanpa menggunakan media video pembelajaran

pada mata pelajaran IPA bahasan Energi Bunyi kelas  IV SDN Bangoan 1

Tulungagung.. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Nonequivalent Control Group Design dengan pre tes dan pos tes, serta membagi

sasaran penelitian menjadi 2 kelompok sampel, yaitu kelompok eksperimen (IV

B) dan kelompok kontrol (IV A) dengan cara purposive sampling. Berdasarkan

hasil analisis hipotesis yang dirumuskan dapat disimpulkan bahwa terdapat

perbedaan signifikan hasil belajar siswa kelompok eksperimen yang diajar

dengan menggunakan media video pembelajaran, dengan kelompok kontrol yang

diajar dengan metode konvensional (ceramah). Atau dengan kata lain bahwa rata-

rata gainscore hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan media video

pembelajaran lebih besar daripada rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan

menerapkan metode pembelajaran konvensional (ceramah)

Agar lebih jelas, disajikan tabel beberapa penelitian yang relevan dengan

penelitian yang akan dilakukan peneliti:

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Pada Penelitian yang Relevan

Peneliti

Perlakuan Penelitian
Perlakuan yang
meningkatkan
hasil belajar

Metode
Inkuiri

Konvensional
Video

pembelajaran

Tanpa media
video

pembelajaran
Picture Kolase

1. Suyoto v V - - - - Inkuiri
2. Syafur

Rizal
- - v v - -

Video
pembelajaran

3. Vania
A v - - - v v

Inkuiri
berbantuan
media kolase
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Dari beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa metode

pembelajaran inkuiri dapat membantu proses pembelajaran untuk meningkatkan

hasil belajar siswa. Selain itu penggunaan media video pembelajaran juga dapat

membantu dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Mengacu pada penelitian

terdahulu, maka dilakukan penelitian lagi dengan penggunaan metode

pembelajaran yang sama. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara

penelitian yang dilakukan kali ini, dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Perbedaan tersebut adalah pada penelitian terdahulu belum membandingkan

perlakuan metode inkuiri berbantuan media video pembelajaran dengan metode

inkuiri berbantuan media picture. Karena itu peneliti ingin mengangkat judul

penelitian “Perbedaan pengaruh antara penerapan metode inkuiri berbantuan

media video pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan media picture

terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan

Ampel Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013.”

2.3 Kerangka Pikir

Dalam tujuan pembelajaran IPA, hal yang ditekankan bahwa mata pelajaran

IPA membutuhkan pemikiran yang kritis dan analitis untuk menyelesaikan suatu

permasalahan. Hal ini disebabkan mata pelajaran IPA adalah mata pelajaran yang

membutuhkan eksplorasi dari siswa agar terjadi sintesis antara teori (konsep) yang

didapatkan dan kenyataan yang dialami secara langsung. Tugas guru dalam

mengajar hanyalah membantu transfer belajar. Guru dapat mempengaruhi siswa

dalam pembelajarannya di kelas.

Dewasa ini telah banyak dilakukan berbagai upaya perbaikan dan

peningkatan mutu pembelajaran IPA di sekolah. Salah satu pembelajaran yang

ditawarkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran IPA sekolah dasar adalah

dengan penggunaan metode pembelajaran yang didasarkan pada karakteristik

pembelajaran IPA. Metode pembelajaran IPA dipilih sesuai dengan sifat IPA

sebagai pengetahuan. Menurut Whittington dalam Rustaman (2011:2.18) dalam

suatu metode pembelajaran dapat dikembangkan cara membaca bahan ajar,
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bertanya, menerapkan konsep dan prinsip, berorientasi pada masalah dan

menyelesaikan materi subyek dengan refleksi dan pemahaman

Metode pembelajaran inkuiri adalah jembatan untuk tujuan di atas. Sebagai

metode belajar, penekanan dalam metode pembelajaran inkuiri adalah rangkaian

kegiatan yang berpusat pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.

Selain metode pembelajaran, pemanfaatan media juga berpengaruh dalam

pembelajaran siswa di kelas. Media membantu siswa dalam pembelajaran di kelas

selain untuk menarik perhatian dan minta siswa, media juga membantu

memperjelas penyampaian materi pelajaran. Media adalah bagian yang tidak

terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran.

Media itu bermacam-macam ada yang berupa media visual seperti picture dan

media audiovisual seperti video pembelajaran. Tiap media pembelajaran pasti

memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti media picture

yang memiliki kelebihan mengatasai masalah batasan ruang dan waktu. Tidak

semua benda, objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu bisa,

anak-anak dibawa ke objek tersebut. Sedangkan media video pembelajaran

memiliki kelebihan bergerak. Sifat-sifat yang nyata pada video dalam proses

pembelajaran, adalah kemampuannya untuk memperlihatkan gerakan-gerakan.

Hal ini membuat video lebih menguntungkan dari media lain.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah

perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD, kepada mereka

yang dikenakan penerapan pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan media

video pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan media picture.

Pembelajaran IPA SD dengan menggunakan metode inkuiri berbantuan media

video pembelajaran diharapkan akan lebih memberikan inovasi dalam

pembelajaran di kelas  dan menciptakan suasana pembelajaran menyenangkan.

Selain itu hasil belajar siswa juga lebih baik dibanding dengan pembelajaran

dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri berbantuan media picture.

Membandingkan hasil belajar IPA dengan penggunaan media video

pembelajaran dan media picture merupakan cara untuk mengetahui seberapa besar



47

pengaruh media video pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar IPA

khususnya kelas 5 Sekolah Dasar. Karena pembelajaran berbantuan media video

pembelajaran lebih efektif dalam membantu menyampaikan materi yang bersifat

dinamis dan membantu siswa dalam mengembangkan pikiran, imajinasi dan

pendapat para siswa serta memperjelas hal-hal yang abstrak. Di samping dapat

menarik perhatian siswa, media video pembelajaran ini juga dapat menciptakan

suasana belajar yang menyenangkan. Sehingga media yang memungkinkan

dalam pembelajaran metode inkuiri adalah media video pembelajaran. Dengan

demikian media video pembelajaran apabila digunakan dalam metode

pembelajaran inkuiri akan baik dan cocok dalam pembelajaran IPA SD yang

memerlukan proses observasi yang cermat terhadap fenomena dan pada teori-teori

temuan untuk memaknai hasil observasi tersebut.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoretis dan kerangka berpikir yang telah diuraikan

sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang

signifikan antara penerapan pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan

media video pembelajaran dan pembelajaran dengan metode inkuiri berbantuan

media picture terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri 01 Ampel

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013


