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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Media Pembelajaran  

1. Pengertian Media Pembelajaran  

Secara sederhana, media dapat diartikan sebagai alat yang berfungsi 

sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dari sumber informasi kepada 

penerima informasi. Pembelajaran sebagai suatu bentuk komunikasi 

membutuhkan media untuk membantu menyampaikan pesan-pesan belajar 

kepada peserta didik. Penggunaan media dalam pembelajaran juga dapat 

mencegah agar tidak terjadi kekeliruan persepsi dalam memahami pesan. Lebih 

jauh, penggunaan media dalam pembelajaran dapat meningkatkan atensi peserta 

didik karena media dapat membawa nuansa yang menarik dalam pengalaman 

belajar peserta didik.  

Secara bahasa, media berasal dari bahasa latin, yaitu medius/medium  

yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar.
1
 Dari pemaknaan 

secara harfiah tersebut, kata media dalam pembelajaran dapat diartikan  sebagai 

perantara atau pengantar dari sumber pesan kepada penerima pesan. 

Menurut Hamijaya dalam Ahmad Rohani, “media adalah semua bentuk 

perantara yang dipakai orang penyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai 

                                                           
1
 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 243 
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pada penerima”.
2
 Dalam pengertian ini media dipandang sebagai medium yang 

digunakan untuk membawa suatu pesan, dimana medium ini merupakan jalan 

atau alat yang menghubungkan antara komunikator dengan komunikan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh NEA (National, Education 

Association) dalam Rohani sebagai berikut: “media adalah segala benda yang 

dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen 

yang digunakan untuk kegiatan tersebut”.
3
  pengertian ini memaknai media 

sebagai sesuatu yang dirangcang, didesain oleh guru untuk memudahkan 

penyampaian informasi kepada siswa. 

Donald P. Ely mengartikan media sebagai “kegiatan yang dapat 

menciptakan suatu kondisi, sehingga memungkinkan peserta didik dapat 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baru”.
4
  

Dari penjelasan-penjelasan yang dikemukakan di atas dapat dipahami 

bahwa pada prinsipnya media merupakan sarana yang didesain secara khusus 

untuk kepentingan belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian media 

adalah segala sarana belajar yang tersedia yang dapat membantu menyalurkan 

pesan dari sumber informasi kepada penerima informasi.  

Adapun pengertian pembelajaran menurut Sudana Degeng adalah “upaya 

untuk membelajarkan siswa”.
5
 Dalam pengertian ini secara implisit menjelaskan 

                                                           
2
 Ahmad Rohani, Media Instruksional Edukatif, (Jakarta, Rineka Cipta, 2007), h. 2. 

3
 Ibid., h.2 

4
 Ibid. 
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bahwa dalam pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diingingkan.  

Lebih lanjut, Gagne dalam Alwi Suparman mengatakan bahwa sistem 

instruksional adalah “suatu set peristiwa yang mempengaruhi siswa sehingga 

terjadi proses belajar”.
6
 Peristiwa pembelajaran dimaksud mungkin digerakan 

oleh pengajar atau mungkin juga digerakkan oleh mahasiswa itu sendiri dengan 

menggunakan berbagai sumber belajar yang direncanakan secara sistematik. 

Sejalan dengan pengertian di atas, Miarso mengartikan pembelajaran 

sebagai suatu “intervensi dengan tujuan terjadinya belajar”.
7
 Intervensi yang 

dimaksud adalah segala perlakuan yang diberikan oleh guru, baik itu materi 

maupun metode sebagai upaya dalam mensiasati kegiatan pembelajaran. Dalam 

konteks ini, pembelajaran dimaknai sebagai interaksi antara siswa yang belajar 

dengan guru yang memberikan informasi belajar. Dengan demikian, maka 

pengertian pembelajaran tidak hanya berhubungan dengan kegiatan siswa dalam 

mendapatkan pengalaman belajar, tetapi juga terdapat kegiatan guru dalam 

mengiformasikan serta memberi pengalaman belajar kepada siswa. 

Reigeluth seperti dikutip oleh Hamzah Uno mengklasifikasi tiga variabel 

penting dalam pengertian pembelajaran, yaitu: “a. Variabel Kondisi 

Pembelajaran, b. Variabel Metode Pembelajaran, dan c. Variabel Hasil 

                                                                                                                                                                      
5
 I Nyoman Sudana Degeng,  Buku Pegangan Teknologi Pendidikan, Pusat Antar Universitas 

Untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Insturksional, (Jakarta: Kencana, 2006),  h. 9. 
6
Alwi Suparman, Desain Instruksional, Pusat Antar Universitas Untuk Peningkatan dan 

Pengembangan Aktivitas Instruksional (Jakarta: Universitas Terbuka,  2007), h. 8. 
7
 Barbara B. Seels diterjemahkan Oleh Yusuf Hadi Miarso, Teknologi Pembelajaran; Definisi 

dan Kawasannya,  (Jakarta: Unit Percetakan UNJ, 2006), h. 140. 
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Pembelajaran”.
8
 Variabel kondisi sangat mempengaruhi efek metode dalam 

meningkatkan hasil pembelajaran, variabel metode merupakan cara-cara yang 

berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda dibawah kondisi 

berbeda, serta variabel hasil merupakan semua efek yang dapat dijadikan sebagai 

indikator tentang nilai dari penggunaan metode pengajaran dibawah kondisi yang 

berbeda. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan 

upaya menciptakan suatu kondisi belajar dengan perlakuan yang sistematik yaitu 

terarah dan terencana dalam rangka mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. 

Berdasarkan pengertian media dan juga pembelajaran seperti telah 

diuraikan di atas, dapat disintesiskan bahwa media pembelajaran adalah media 

yang digunakan dalam proses instruksional (pembelajaran), untuk mempermudah 

pencapaian tujuan instruksional yang lebih efektif dan memiliki sifat yang 

mendidik. Secara inplisit, pemanfaatan media pembelajaran harus dilakukan 

dengan kreatif dan berdasarkan prinsip-prinsip belajar yang berorientasi pada 

proses dan siswa. Artinya pemanfaatan media pembelajaran untuk meningkatkan 

pembentukan pengalaman-pengalaman siswa, sehingga pada diri mereka terjadi 

perubahan-perubahan yang relatif permanen baik aspek kognitifnya, afektif, 

maupun psikomotoriknya. 

                                                           
8
 Hamzah B. Uno,  Perencanaan Pembelajaran, Teori dan Praktek , (Jakarta: Alawiyah Press, 

2010), h. 24. 
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Asnawir mengemukakan beberapa petimbangan yang perlu diperhatikan 

oleh seorang guru dalam memilih media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran di kelas, antara lain: 

1) Media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Masalah tujuan pembelajaran ini 

merupakan komponen utama yang harus diperhatikan dalam memilih 

media. Dalam penetapan media harus jelas dan operasional, spesifik, dan 

benar-benar tergambar dalam bentuk perilaku (behavior). 

2) Aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam 

memilih media. Sesuai atau tidaknya antara materi dengan media yang 

digunakan akan berdampak pada hasil pembelajaran siswa.   

3) Kondisi audien (siswa) dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang 

serius bagi guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. 

Faktor umur, intelegensi, latar belakang pendidikan,  budaya, dan 

lingkungan anak menjadi titik perhatian dan pertimbangan dalam memilih 

media pengajaran. 

4) Ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain 

sendiri media yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi 

pertimbangan seorang guru. Sering kali suatu media dianggap tepat untuk 

digunakan di kelas akan tetapi di sekolah tersebut tidak tersedia media 

atau peralatan yang diperlukan,  sedangkan untuk mendesain atau 

merancang suatu media yang dikehendaki tersebut tidak mungkin 

dilakukan oleh guru. 

5) Media yang dipilih seharusnya audien (siswa) secara tepat dan berhasil 

guna, dengan kata lain tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara 

optimal. 

6) Biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan media harus seimbang 

dengan hasil yang akan dicapai. Pemanfaatan media yang sederhana 

mungkin lebih menguntungkan daripada menggunakan media yang 

canggih (teknologi tinggi) bilamana hasil yang dicapai tidak sebanding 

dengan dana yang dikeluarkan
9
 

 

Apa yang dikemukakan oleh Asnawir di atas sangat penting untuk 

dipertimbangkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan media tertentu. Diantara yang terpenting dari prinsip-prinsip di 

                                                           
9
 Basyiruddin Asnawir, Media pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 15-16. 
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atas adalah bahwa penggunaan media harus selaras/sejalan dengan tujuan yang 

ingin dicapai, relevan dengan materi pelajaran, dan juga sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa.  

 

2. Klasifikasi Media Pembelajaran  

Para ahli banyak mengemukakan klasifikasi media pembelajaran dalam 

berbagai perspektif, baik dilihat dari sifatnya, jangkauan, bahkan juga dilihat dari 

teknik pemakaiannya. Berdasrarkan sifatnya, media pembelajaran dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1) Media audutif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media 

yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. 

2) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah 

film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk 

bahan yang dicetak seperti media grafis. 

3) Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur 

suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat,  seperti 

rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. 

Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab 

mengandung unsur jenis media yang pertama dan kedua.
10

  

 

Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media pembelajaran dapat 

dikategorikan dalam dua jenis, yaitu: 

1) Media yang memiliki daya input yang luas dan serentak seperti radio 

dan televisi. Melalui media ini siswa dapat mempelajari hal-hal atau 

kejadian-kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan 

ruangan khusus. 

2) Media yang mempunyai daya input yang terbatas oleh ruang dan waktu, 

seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya.
11

 

 

                                                           
10

 Asnawir, op.cit., h. 22 
11

 Arief S Sadiman, Media Pendidikan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 37 
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Selain dua kategorisasi di atas, ada pula pembagian media berdasarkan 

teknik pemakaiannya seperti dikemukakan oleh  

1) Media yang diproyeksikan, seperti film, slide, film strip,  transparansi, 

dan lain sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat 

proyeksi khusus, seperti film projector untuk memproyeksikan film, 

slide projector untuk memproyeksikan film, slide projector untuk 

memproyeksikan film slide, Over Head Projector (OHP) untuk 

memproyeksikan transparasi. Tanpa dukungan alat proyeksi semacam 

ini, maka media semacam ini tidak akan berfungsi apa-apa. 

2) Media yang tidak diproyeksikan, seperti gambar, foto, lukisan, radio, 

dan sebagainya.
12

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jenis-jenis media 

pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, daya jangkau, maupun 

teknik penggunaannya. Namun jika ditelaah dari semua klasifikasi yang 

dikemukakan di atas, tampaknya klasifikasi yang pertama (berdasarkan sifat) 

merupakan klasifikasi yang paling familiar dalam mengkategorikan jenis-jenis 

media pembelajaran,yaitu terdiri dari media auditif, media visual, dan media 

audio visual.   

 

B. Hakikat Media Audio Visual  

1. Pengertian Media Audio Visual 

Media sebagai sarana atau alat bantu mengajar memiliki banyak macam 

dan jenis. Secara garis besarnya, media pembelajaran diklasifikasi menjadi tiga 

jenis, yaitu media auditif atau audio yang mengandalkan unsur suasa, media 

                                                           
12

 Ibid.  



15 

 

visual yang fokus pada unsur gambar, dan media audio visual yang merupakan 

perpaduan dari kedua unsur sebelumnya atau memiliki unsur gambar dan suara.  

Arif S. Sadiman mengemukakan bahwa penggunaan media audio-visual 

dalam pembelajaran adalah “cara menghasilkan atau menyampaikan materi 

dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan 

pesan-pesan audio dan visual”
13

.  

Demikian pula, Wina Sanjaya menjelaskan bahwa media audio visual 

adalah “jenis media pembelajaran yang selain mengandung unsur suara juga 

mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, berbagai 

ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya”.
14

 Lebih lanjut, Sanjaya 

menjelaskan bahwa “kemampuan media audio visual dianggap lebih baik dan 

lebih menarik dibanding jenis media lainnya, sebab ia memadukan unsur suara 

dan gambar yang sangat penting dalam membantu mengoptimalkan pemahaman 

siswa dan menghindari verbalisme”
15

. 

Dari berbagai penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan media audio-visual jelas bercirikan pemakaian perangkat 

keras selama proses belajar, seperti mesin proyektor film, televisi, video, dan 

proyektor visual layar lebar, dan sebagainya. Jadi, pengajaran melalui audio 

visual adalah produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui 

                                                           
13

 Ibid., h. 49 
14

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 79  
15

 Ibid. 
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pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada 

pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa.  

Sardiman menjelaskan ciri-ciri utama pemanfaatan media audio visual 

sebagai berikut: 

a. Mereka biasanya bersifat linear. 

b. Mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. 

c. Mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

perancang /pembuatnya. 

d. Mereka menggunakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan 

abstrak. 

e. Mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan 

kognitif. 

f. Umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan 

interaktif murid yang rendah.
16

 

 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa media audio 

visual adalah alat bantu mengajar yang mengandung unsur suara (audio) dan 

gambar (visual) yang digunakan guru untuk membantu siswa dalam memahami 

materi pelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.  

 

2. Jenis-Jenis Media Audio Visual  

Asnawir mengkasifikasi media audio visual ke dalam dua dua jenis yaitu 

“media audio visual gerak dan media audio visual diam”. 
17

 Secara lebih detail 

dua kategori media audio visual tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Media Audio Visual Gerak 

Media audio visual gerak adalah media intruksional modern yang 

sesuai dengan perkembangan zaman (kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi) karena meliputi penglihatan, pendengaran dan gerakan, serta 

                                                           
16

 Sadiman, op.cit.,  
17

 Asnawir, op.cit., h. 64 
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menampilkan unsur gambar yang bergerak. Jenis media yang termasuk 

dalam kelompok ini adalah televisi, video tape, dan film bergerak. 

2. Media Audio Visual Diam 

Media audio visual diam yaitu media yang menampilkan suara dan 

gambar diam, seperti: film bingkai suara (sound slides) dan film rangkai 

suara.
18

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media audio 

visual adalah sarana pembelajaran yang dapat menyajikan informasi kepada 

siswa secara visual (gambar) dan suara. Secara garis besarnya media audio visual 

dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu audio visual gerak dan audio visual 

diam. Audio visual gerak seperti video, televisi, VCD, dan media-media lain 

yang digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan audio visual diam seperti film 

bingkai suara dan film rangkai suara.  

Dalam penelitian ini, jenis media audio visual yang digunakan adalah 

berupa video dan slide-slide bergambar yang ditampilkan dengan menggunakan 

tekhnologi computer dan LCD proyektor.  

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Media Audio Visual  

Penggunaan media audio visual dalam pembelajaran tentu saja memiliki 

sejumlah kelebihan dan juga kekurangan. Beberapa kelebihan penggunaan media 

audio visual antara lain dikemukakan oleh Daryanto sebagai berikut: 

a) Ukuran tampilan sangat fleksibel dan dapat diatur sesuai dengan 

kebutuhan. 

b) Bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan lugas karena dapat sampai 

kehadapan siswa secara langsung. 

                                                           
18

 Ibid., h. 65-66 
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c) Penyajian materi pelajaran secara audio visual menambah suatu dimensi 

baru terhadap pembelajaran.
19

 

 

Selain Daryanto, kelebihan-kelebihan media audio visual juga 

dikemukakan oleh Azhar Arsyad sebagai berikut: 

a) Dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika 

mereka membaca, berdiskusi, berpraktek dan lain-lain. 

b) Dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat 

disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. 

c) Menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. 

d) Mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan 

pembahasan dalam kelompok siswa. 

e) Dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara 

langsung seperti lahar dingin, gunung berapi dan binatang buas. 

f) Dapat ditunjukkan kepada kelompok kecil, kelompok yang heterogen 

maupun perorangan.
20

 

 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan media audio 

visual dalam pembelajaran memiliki sejumlah kelebihan berupa manfaat-manfaat 

yang tidak dapat diperoleh dari media lainnya, antara lain adalah penyajian 

gambar visual gerak dan suara yang sangat membantu siswa dalam memahami 

materi pelajaran yang rumit dan prosedural. Kelebihan lainnya adalah: 1) 

Pemutaran video dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan kebutuhan; 2) 

Materi pembelajaran yang sulit dipelajari dan berbahaya dapat direkam sehingga 

guru bisa menyajikannya kembali; 3) Penyajiannya tidak memerlukan ruang 

yang terlalu luas, bisa menyesuaikan ruang kelas maupun di luar kelas. 

                                                           
19

 Daryanto, Media Pembelajaran; Urgensi dan Peranannya dalam Mencapai Tujuan 

Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), h. 90 
20

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 63 
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Selain kelebihan, penggunaan media audio visual dalam pembelajaran 

juga memiliki sejumlah kelemahan, antara lain: “1) Pelaksanaanya perlu 

waktu yang cukup lama; dan 2) Biayanya relatif lebih mahal”.
21

 

 

C. Hakikat Hasil Belajar Siswa 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar merupakan proses pemerolehan pengetahuan atau kecakapan 

melalui interaksi dengan lingkungan. Pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh 

melalui aktivitas belajar tersebut selanjutnya disebut sebagai hasil belajar. 

Dengan demikian, hasil belajar adalah segala bentuk perubahan yang diperoleh 

siswa, baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan perilaku yang 

diperoleh melalui kegiatan belajar. Nana Sudjana mengatakan bahwa “hasil 

belajar adalah terjadinya perubahan pada diri sendiri ditinjau dari 3 aspek yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik siswa”.
22

 

Apa yang dikemukakan Sudjana di atas menunnjukkan bahwa hasil 

belajar tidak hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan (kognitif) semata, 

namun secara menyeluruh mencakup perkembangan dan kemajuan siswa dalam 

aspek pengetahuan, keterampilan, perkembangan sikap dan perilaku. 

Nasrun Harahap sebagaimana dikutip Djamarah mengemukakan definisi 

hasil belajar sebagai berikut: "penilaian pendidikan tentang perkembangan dan 
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 Damayanto, op.cit.  
22

 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2009), h. 49 
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kemajuan siswa berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan 

kepada siswa”.
23

 Senada dengan itu, hasil belajar juga didefinisikan  sebagai 

"penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan 

oleh guru”.
24

 

Kedua definisi di atas, pada prinsipnya menekankan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu kemajuan dalam perkembangan siswa setelah ia mengikuti 

kegiatan belajar dalam waktu tertentu. Kemajuan tersebut dapat mewujud dalam 

bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan perilaku sebagai akibat 

dari proses belajar. Nana Sudjana dalam Kunandar mengemukakan bahwa “hasil 

belajar adalah suatu akibat dari proses belajar yang diukur dengan menggunakan 

alat pengukuran yaitu berupa tes yang disusun secara terencana, baik tes tertulis, 

tes lisan maupun tes perbutan”.
25

 

Apa yang dikemukakan oleh Sudjana di atas menunjukkan bahwa hasil 

belajar dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan tes, 

baik tes tertulis, lisan, maupun tes perbuatan. Masran Sri Muliani mengemukakan 

bahwa hasil belajar adalah ”hasil penelitian atau pengukuran untuk mengetahui 

apakah guru dalam menyajikan bahan pelajaran telah berhasil dengan baik. 
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 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha Nasional, 

2009), h. 20-21 
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Disamping itu juga, untuk mengukur seberapa jauh siswa menangkap dan 

mengerti yang telah dipelajari”.
26

   

Pengertian hasil belajar yang dikemukakan Muliani di atas menekankan 

dua hal pokok yaitu bahwa hasil belajar adalah parameter keberhasilan guru 

dalam mengajar sekaligus juga menunjukkan tingkat penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran. Kedua hal pokok di atas saling terkait, dimana tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran pada dasarnya sangat bergantung 

pada kepiawaian guru dalam mengajar.  

Hasil belajar sebagai parameter keberhasilan belajar siswa membutuhkan 

suatu standar untuk dijadikan acuan dalam menentukan apakah siswa telah 

berhasil dalam belajarnya atau tidak. Dalam rangka itu, Saiful Djamarah dan 

Asman Zain merumuskan acuan dasar yang dapat dijadikan kriteria dalam 

menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa yaitu: 

a) Apabila daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individu maupun secara kelompok 

b) Apabila perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional 

khusus (TIK) telah dicapai siswa secara individu maupun kelompok.
27

 

 

Dari uraian dan penjelasan dari beberapa tokoh di atas, dapat disarikan 

beberapa hal terkait dengan hasil belajar siswa, antara lain bahwa: hasil belajar 

merupakan buah dari kegiatan belajar yang dilakukan siswa. Hasil belajar dapat 

diketahui melalui kegiatan pengukuran dengan menggunakan tes baik tes tertulis, 
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tes lisan, maupun tes perilaku. Hasil dari tes tersebut selanjutnya dijadikan bahan 

evaluasi untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan guru dalam 

mengajar, sekaligus juga menunjukkan sejauhmana siswa mampu menyerap 

materi pelajaran yang telah disajikan. 

 

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 

Pencapaian hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga 

tidaklah mengherankan apabila hasil belajar dari setiap siswa dalam satu kelas 

mempunyai nilai yang bervariasi. Keragaman tingkat prestasi siswa seiring 

dengan perbedaan siswa dalam faktor-faktor tersebut, baik secara secara internal 

maupun eksternal. Nana Sudjana mengemukakan ada lima faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu: 

1) Bakat siswa 

2) Waktu yang tersedia untuk belajar 

3) Waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran 

4) Kualitas pengajaran 

5) Kemampuan individu
28

. 

 

Hasil belajar sangat bergantung pada kualitas belajar. Kualitas belajar 

dipengaruhi oleh faktor-faktor individual (faktor internal) dan faktor eksternal. 

Faktor internal meliputi intelegensi, bakat, minat, motivasi, dan lain-lain 

sedangkan faktor eksternal adalah segala hal yang berada di luar individu siswa 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa seperti lingkungan belajar, 

kemampuan guru mengajar, waktu belajar, dan lain-lain.  
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Faktor internal merupakan faktor yang paling penting dan dominan 

dalam mempengaruhi kualitas belajar seseorang.  Burhanuddin Salam 

menjelaskan bahwa:  

Kegagalan mencapai prestasi akademik di sekolah bersumber dari emosi, 

baik gangguan yang tergolong abnormalitas, maupun normal dalam bentuk 

antara lain frustasi, kemarahan, tekanan, persaingan, dan ketegangan dalam 

masa kritik.
29

 

 

Demikian juga, Djamarah menjelaskan bahwa “dalam proses belajar, 

motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi 

dalam belajar, tak mungkin melakukan aktifitas belajar
30

. Disamping faktor 

motivasi juga ada faktor lain, seperti minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan 

belajar, ketekunan, faktor fisik dan psikis.  

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yaitu faktor-faktor 

yang berada di luar individu yang ikut mempengaruhi proses belajar siswa. 

Faktor eksternal tersebut meliputi faktor environmental (lingkungan) dan faktor 

instrument input. Faktor enviromental input atau faktor yang berasal dari 

lingkungan terdiri dari faktor lingkungan fisik dan faktor lingkungan sosial. 

Kedua bentuk lingkungan ini saling berinteraksi, saling mendukung dan secara 

simultan mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Faktor-faktor tersebut 

meliputi: 

1) Faktor lingkungan fisik, yakni meliputi keadaan lingkungan yang 

berwujud keadaan suhu, kelembaban, termaksud kesehatan lingkungan 
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alam di sekitar sekolah. Belajar pada suhu udara yang normal akan 

memberikan hasil yang lebih baik dari belajar pada keadaan suhu yang 

terlampau panas atau terlampau dingin. 

2) Faktor lingkungan sosial yakni manusia dan lainnya seperti lingkungan 

keluarga dan lingkungan masyarakat di mana anak bertempat tinggal dan 

melakukan interaksi sosialnya. Anak yang bertempat tinggal pada daerah 

kawasan yang tidak hiruk pikuk akan lebih baik proses belajarnya dari 

anak yang tinggal di lingkugan keributan atau kekacauan (tidak 

kondusif).
31

   

 

Dari uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas belajar seseorang dapat dikatagorikan pada dua aspek 

yaitu faktor internal baik secara fisik maupun psiskis yang terjadi dalam diri 

seseorang dan faktor eksternal berupa kualitas mengajar guru, keadaan 

lingkungan, fasilitas pendukung, dll. Terdapat pula tiga unsur dalam kualitas 

pengajaran yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yakni kompetensi 

guru, karakteristik kelas, karakteristik sekolah dan proses interaksi sosial siswa. 

Dalam konteks ini selain faktor guru juga terdapat faktor interaksi sosial 

merupakan komponen yang sangat berpengaruhi terhadap hasil balajar siswa.   

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat simpulkan bahwa 

sejatinya hasil belajar adalah hasil yang diperoleh dari suatu proses belajar 

tertentu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni minat, kecerdasan, bakat, 

motivasi, dan kemampuan-kemampuan kognitif. Secara spesifik indikator hasil 

belajar siswa dapat dilihat secara nyata dari kemampuan kognitif yang biasanya 

ditunjukkan dalam nilai rapor atau ujian akhir. 
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D. Penelitian Relevan  

Skripsi karya Julia Irma dengan judul “Penggunaan Media Audio-Visual 

dalam Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran 

Matematika pada Siswa Kelas IV di MI Negeri 1 Mawasangka Tengah”.  Dalam 

penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa ada peningkatan prestasi belajar dan 

motivasi belajar siswa kelas IV di MI Negeri 1 Mawasangka Tengah setelah 

melalui siklus pembelajaran dengan menggunakan media audio visual pada 

pelajaran Matematika.
32

  

Skripsi karya M. Deril Mau’izah yang berjudul  “Pengaruh Penggunaan 

Media Audiovisual dalam Bentuk VCD terhadap Motivasi Belajar Sains Biologi 

Sub Pokok Bahasan Fotosintesis di SMP Negeri 1 Lakudo Kabupaten Buton”. 

Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa ada perbedaan motivasi yang signifikan 

antara siswa yang belajar sains biologi sub pokok bahasan fotosintesis dengan 

menggunakan media audio visual (kelas eksperimen) dengan siswa yang belajar 

sains biologi sub pokok bahasan fotosintesis tidak menggunakan media audio 

visual (kelas kontrol).
33

  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian 

ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, terutama pada treatmen 

pembelajaran yang akan diterapkan yaitu penggunaan media audio visual dalam 
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pembelajaran. Namun, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya, antara lain: 

1) Subjek penelitian yang bereda. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

II SD Negeri 8 Kasipute. Perbedaan subjek penelitian tentu saja 

berimplikasi pada perbedaan problematika pembelajaran yang dihadapi  

2) Materi dan juga Mata pelajaran yang akan diajarkan dalam pelaksanaan 

tindakan berbeda dengan mata pelajaran dalam penelitian sebelumnya. 

Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka dapat ditegaskan 

bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti 

sebelumnya dan bukan plagiat. 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian teoritis seperti telah dikemukakan sebelumnya, 

dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: “Penggunaan media audio visual dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di Kelas II SD Negeri 

8 Kasipute Kabupaten Bombana”.  

 

 


