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2.1. Media Pembelajaran Audio Visual 

2.1.1. Pengertian media   Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari ‘medium’, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar (Djumarah dan zain, 2010, h. 120). National Education Association (NEA) mengartikan media adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi dan perangkat kerasnya (Susilana dan Riana, 2007, h. 6). Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2005, h. 1180), media dapat diartikan sebagai alat (sarana) untuk menyebarluaskan informasi. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa media adalah alat bantu atau perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Media memiliki fungsi, fungsi utama media pendidikan adalah sebagai alat bantu mengajar. Hamalik (2013, h. 9),  mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran 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. 
2.1.2. Media audio visual Munadi (2008, h. 24), mengatakan bahwa media audio visual adalah media yang melibatkan sekaligus dua indera manusia yaitu indera pendengaran dan penglihatan dalam satu proses. Pesan visual yang terdengar dan terlihat itu dapat disajikan melalui program audio visual seperti film dokumenter, film



 11  docudokumenter, film drama, dan lain-lain. Semua program tersebut dapat disalurkan melalui peralatan seperti film, video, dan juga televisi dan dapat disambungkan pada alat proyeksi. Sedangkan menurut Bahri dan Aswan (2002, h. 141), media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan lebih baik karena mencakup dua aspek media sekaligus. Adapun pembagian dari media audiovisual terbagi menjadi 2 bagian yaitu:  1. Audio visual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara (sound slides), film rangkai suara, cetak suara. 2. Audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan videocassette. Rinanto (1982, h. 21), menambahkan media audio visual adalah suatu media yang terdiri dari media visual yang disinkronkan dengan media audio, yang sangat memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara guru dan anak didik di dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, media audiovisual merupakan perpaduan yang saling mendukung antara gambar dan suara, yang mampu menggugah perasaan dan pemikiran bagi yang melihatnya. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media audio visual yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak atau media yang dapat dilihat dan didengar seperti film suara dan video. Dengan demikian, dapat dikatakan media audio visual adalah media yang menampilkan unsur suara dan unsur gambar, gambar yang dimaksud berupa animasi yang dapat memotivasi 



 12  dan menarik minat siswa dalam proses pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran semaksimal mungkin. 
2.1.3. Manfaat media audio visual Penggunaan media audio visual dalam pembelajaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga motivasi anak lebih meningkat dan mampu menghilangkan kejenuhan, 2. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, mendengar, dan melakuakan demonstrasi, 3. Mampu melatih taraf berpikir anak dari yang konkrit ke yang abstrak, dari berpikir sederhana ke berpikir yang komplek, dan 4. Siswa mampu menghubungkan pesan visual dengan pengalaman-pengalamannya. Selain itu, media audio visual juga mempunyai kepraktisan antara lain:  1. Dapat mengatasi keterbatasan yang dimiliki anak didik, 2. Dapat melampaui batas ruang dan waktu, 3. Memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara anak didik dengan lingkungannya, 4. Memberikan keseragaman pengamatan, 5. Dapat menanamkan konsep dasar yang besar, konkrit dan realistis, 6. Membangkitkan keinginan dan minat baru, dan 7. Memberikan pengalaman yang integral dari yang konkrit sampai ke abstrak (Rianto, 1982, h. 52-56). 



 13  Dari apa yang diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, manfaat penggunaan media audio visual membuat para pendidik lebih tertarik menggunakannya karena dianggap sebagai salah satu media yang mampu memenuhi kebutuhan dalam pengajaran di era moderen seperti sekarang ini, terutama pada alat-alat audio visual yang dapat memberi dorongan dan motivasi serta membangkitkan keinginan untuk mengetahui dan menyelidiki yang akhirnya mendukung kepada pembelajaran yang lebih baik.  
2.1.4. Kelebihan dan kelemahan media audiovisual Setiap jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, begitu pula dengan media audio visual. Pengunaan media audio visual dalam penyajian berbagai materi pelajaran memberikan banyak keuntungan, misalnya dalam memperlihatkan materi yang bersifatb abstrak, sejarah masalalu dan dan fenomena-fenomena alam (Ibrahim, 2003, h. 113). Dibalik keuntungan-keuntungan tersebut, terdapat pula kelemahan-kelemahan dari media audio visual. Adapun kelebihan dan kelemahan dari media audio visual ini dapat ditemukan sebagai berikut: 
2.1.4.1. Kelebihan media audio visual yaitu:  1. Dapat menarik perhatian siswa,  2. Lebih realistis, dapat diulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan, 3. Sangat bagus untuk menerangkan suatu proses, 4. Hasilnya lebih mudah untuk di mengerti dan dipahami, 5. Demonstrasi yang sulit bisa dipersiapkan dan direkam sebelumnya, sehingga pada waktu mengajar guru bisa memusatkan perhatian pada penyajiannya, 



 14  6. Memberikan kesan yang mendalam, yang dapat memengaruhi sikap siswa, 7. Keras lemah suara dapat diatur dan disesuaikan bila akan disisipi komentar yang akan didengar (Sardiman, dkk. 2010, h. 75). 
2.1.4.2. Kelemahan media audio visual 1. Perhatian penonton sulit dikuasai, partisipasi mereka jarang dipraktekkan, 2. Sifat komunikasinya yang bersifat satu arah haruslah diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain, 3. Media audio visual tidak dapat digunakan diaman saja dan kapan saja, karena media audio visual cenderung tetap di tempat, 4. Memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks, 5. Jangkauannya terbatas (Rusman, dkk. 2013, h. 221). 
2.1.5. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan media audio visual Dalam pembelajaran menggunakan media audio visual memiliki langka-hlangkah saat proses melaksanakan media audio visual tersebut. Adapun langkahlangkah pembelajaran menggunakan media audio visual yaitu:  1. Menetapkan jenis media audio visual apa yang akan digunakan untuk mendukung isi pelajaran, 2. Lihat dan yakinkan bahwa tujuan isi pelajaran tercakup dalam jenis media audio visual yang dipilih, 3. Menyiapkan dan mengatur peralatan media yang akan digunakan, 4. Menampilkan jenis media audio visual yang dipilih tersebut kepada siswa, 5. Siswa membuat kesimpulan dan mengumpulkan informasi terhadap apa yang dilihat (Arsyad, 2004, hal. 92). 



 15  2.2. Motivasi Belajar 

2.2.1. Pengertian motivasi belajar  Motivasi menurut Syaiful (2005, h. 45), adalah proses yang mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Menurut Djaali (2012, h. 101),  motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yag mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan. Sedangkan menurut Asdiqo (2013, h. 73), motivasi adalah daya dorong yang dimiliki, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik yang membuat mereka mau belajar. Belajar menurut Islamuddin (2012, h. 161), adalah perubahan tingkah laku yang timbul karena proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Sriyanti (2011, h. 17), belajar adalah perubahan relatif permanen dalam tingkah laku atau potensi perilaku yang diperoleh dari pengalaman dan tidak berhubungan dengan kondisi tubuh pada saat tertentu, seperti penyakit, kelelahan atau obat – obatan. Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak yang ada dalam diri individu (siswa) yang menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah kegiatan belajar siswa untuk mencaai tujuan yang dikehendaki oleh siswa yang bersangkutan sebagai subyek belajar (Fathurohman dan Sulisttorini, 2014, h. 134). Sedangkan Uno (2011, h. 15) menjelaskan tentang motivasi belajar bahwa Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung.  



 16  Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi belajar adalah energi aktif yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan diri seseorang siswa yang tampak, mendorong individu untuk bertindak atau melakukan sesuatu kegiatan demi tercapainya suatu tujuan dan meraih keberhasilan setinggi-tingginya. Motivasi belajar yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah dorongan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan adanya dorongan, siswa akan bersemangat dan aktif dalam proses belajar mengajar. 
2.2.2. Ciri-ciri motifasi belajar  Sardiman (2010, h. 83), mengemukakan ciri-ciri motivasi yang ada pada siswa di antaranya adalah: 1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya). 3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 4. Lebih senang bekerja mandiri. 5. Cepat bosan pada tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang efektif). 6. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu). 7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 



 17  Uno (2011, h. 23) menyebutkan indikator motivasi belajar yang berbeda, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 3. Adanya harapan atau cita-cita masa depan 4. Adanya penghargaan dalam belajar 5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Penelitian ini menggunakan indikator: (1) Tekun dalam menghadapi tugas, (2) Ulet dalam menghadapi kesulitan, (3) Menunjukkan minat, (4) Senang bekerja mandiri, (5) Dapat mempertahakan pendapatnya, sebagai motivasi belajar internal. Sedangkan pada motivasi belajar eksternal peneliti menggunakan indikator: (1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil, (2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, (3) Adanya penghargaan belajar, (4) Adanya harapan dan cita-cita masa depan, (5) Adanya lingkungan belajar yang kondusif. 
2.2.3. Fungsi motivasi belajar Motivasi berhubungan erat dengan suatu tujuan atau cita-cita. Dengan demikian motivasi dapat mempengaruhi adanya kegiatan. Dalam belajar motivasi merupakan daya penggerak atau pendorong untuk belajar, menurut Sardiman (2008, h. 50), ada tiga fungsi motivasi antara lain:  1. Mendorong manusia untuk berbuat, sebagai penggerak yang memberikan kekuatan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu tugas. 



 18  2. Menentukan arah perbuatan yakni kearah tujuan yang akan dicapai. Jadi motivasi dapat memberi arah kegiatan yang harus dikerjakan agar sesuai dengan tujuan.   3. Menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan dengan mengesampingkan perbuatan perbuatan yang tidak bermanfaat tersebut. Hamalik (2004, h. 57), juga mengemukakan tiga fungsi motivasi, yaitu 1. Mendorong timbulnya kelakuan atau sesuatu perbuatan, tanpa motivasi maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar,  2. Motivasi sebagai pengarah artinya menggerakkan perbuatan ke arah pencapaian tujuan yang diinginkan, 3. Motifasi berfungsi sebagai penggerak atau mesin, besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatanya suatu pekerjaan atau perbuatan.   Sedangkan menurut Fathurrohman dan sulistyorini (2014, h. 150),  juga mengemukakan 3 fungsi motivasi yaitu: 1. Mendorong timbulnya kelakuan/ suatu perbuatan. Tanpa adanya motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar. 2. Menentukan arah perbuatan. Motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 3. Motifasi berfungsi sebagai penggerak. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.  



 19  Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi motivasi memberikan arah dalam meraih apa yang diinginkan, menentukan sikap atau tingkah laku yang akan dilakukan untuk mendapatkan apa yang dicuta-citakan dan juga sebagai pendorong sesorang untuk melakukan aktivitas.  
2.2.4.  Jenis-jenis motivasi belajar Motivasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu motivasi intrinsik yakni motivasi dalam diri seseorang dan motivasi ekstrinsik yakni diluar diri seseorang. 
2.2.4.1. Motivasi instrinsik Thursan (2008, h. 51), berpendapat bahwa motifasi instrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, yang dapat mendorong individu tersebut untuk melakukan suatu kegiatan. Menurut Gunarso (2008, h. 87),  motivasi instrinsik merupakan dorongan yang kuat dari dalam diri seseorang. Sedangkan menurut Sri (2005, h. 83), motivasi instrinsik adalah dorongan belajar yang berasal dari dalam diri individu. Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi instrinsik adalah motivasi yang betasal dari dalam diri individu tanpa adanya pengaruh dari luar yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Semakin kuat miotivasi instrinsik yang dimilikin maka semakin memperlihatkan tingkah laku yang kuat untu k mencapai tujuan.    

 



 20  2.2.4.2. Motivasi ekstrinsik Menurut supandi (2011, h. 95), motovasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul jika ada rangsangan dari luar individu. Thomas (2010, h. 89), berpendapat bahwa motivasi ekstrinsik adalah motivasi penggerak atau pendorong dari luar diri individu untuk melakukan suatu kegiatan. Sedangkan menurut Santrock (2008, h. 53), motivasi eksrtinsik adalah dorongan untuk berprestasi yang diberikan oleh orang lain seperti semangat, pujian, hadiah, nasehat guru, orang tua, dan orang lain yang dicintai. Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang diberikan oleh orang lain seperti semangat, pujian, nasehat, hadiah, yang dapat menimbulkan semangat buat individu untuk mencapai tujuan.  
2.2.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar Menurut Slameto (2010, h. 26), motivasi belajar dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu: 1. Dorongan kognitif, yaitu kebutuhan untuk mengetahuhi, mengerti, dan memecahkan masalah. Dorongan ini timbul di dalam proses interaksi antara siswa dengan tugas/ masalah. 2. Harga diri, yaitu ada siswa tertentu yang tekun belajar dan melaksanakan tugas-tugas bukan terutama untuk memperoleh pengetahuan atau kecakapan, tetapi untuk memperoleh status dan harga diri. 



 21  3. Kebutuhan berafiliasi, yaitu kebutuhan untuk menguasai bahan pelajaran/ belajar dengan niat guna mendapatkan pembenaran dari orang lain/ teman-teman. Kebutuhan ini sukar dipisahkan dengan harga diri. Semua siswa termotivasi dalam suatu cara tertentu. Siswa mungkin tertarik pada tugas yang menantang, berpartisipasi aktif dalam tugas di kelas, memperoleh nilai tinggi untuk tugas di sekolah. Siswa lain mungkin lebih tertarik dengan interaksi dalam kelas dan aktivitas ekstrakurikuler di sekolah. Sejalan dengan pendapat di atas, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu: 
2.2.5.1. Faktor Instrinsik Faktor instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu (Sardima, 2008, h. 91). Dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu itu bersumber pada suatu kebutuhan. Motivasi intrinsik tersebut meliputi: 1. Tingkat kecerdasan tinggi rendahnya kecerdasan yang dimiliki siswa sangat menentukan motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Semakin tinggi kecerdasan yang dimiliki siswa, semakin tinggi pula motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Demikian sebaliknya. 2. Faktor minat dan perhatian minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. Apabila minat dan perhatian siswa terhadap perguruan tinggi sangat 



 22  tinggi, maka semakin tinggi pula motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 3. Faktor bakat merupakan kemampuan yang dimiliki siswa. Bakat yang dimiliki siswa apabila diberi kesempatan untuk dikembangkan maka bakat siswa akan terwujud. Misalnya: siswa memiliki bakat untuk menjadi seorang arsitek. Apabila diberi kesempatan maka siswa akan lebih termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 4. Faktor Lingkungan (lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat). Lingkungan memiliki peranan yang penting dalam menumbuhkan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Semakin besar dorongan dan semangat yang diberikan keluarga, maka semakin besar pula motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bersifat formal, terstruktur, memiliki sistem dan organisasi yang baik bagi penanaman nilai, norma dan ilmu pengetahuan. Semakin baik kualitas sekolah maka akan menumbuhkan motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Demikian juga dengan lingkungan masyarakat.  5. Cita-cita adalah suatu target yang ingin dicapai. Target ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang. Semakin tinggi cita-cita yang ingin dicapai siswa maka semakin tinggi pula motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 



 23  6. Kemampuan belajar setiap siswa memiliki kemampuan belajar yang berbeda. Siswa yang memiliki kemampuan belajar tinggi, maka motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi juga semakin tinggi. 7. Kondisi siswa dapat diketahui dari kondisi fisik dan kondisi psikologis.dengan kondisi yang baik, maka akan mendukung motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 8. Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Semakin baik prestasi yang diperoleh seseorang (siswa) maka semakin tinggi juga motivasinya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi walaupun keadaan orang tua akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyekolahkan ke jenjang pendidikan pendidikan yang lebih tinggi (Sardiman, 2008, h. 91-94). 
2.2.5.2. Faktor Ekstrinsik Menurut sardiman (2008, h. 90) faktor ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya dorongan dari luar. Dalam hal ini  Fathurohman dan Sulistyorini (2014, h. 152), mengemukakan tiga hal yang dapat memengaruhi motivasi ektrinsik, yaitu: 1. Ganjaran adalah alat pendidikan represif yang bersifat positif.  Ganjaran diberikan kepada siswa yang telah hasil-hasil, baik dalam pendidikannya, kerajinannya, tingkah lakunya maupun prestasi belajarnya. 2. Hukuman adalah alat pendidikan yang tidak menyenangkan dan alat pendidikan yang bersifat negatif. Namun juga menjadi alat untuk mendorong siswa agar giat belajar. 



 24  3. Persaingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat mendorong kegiatan belajar siswa. Persaingan baik individu maupun kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar. Salah satu faktor yang berpengaruh hasil belajar adalah motivasi belajar. Terkadang suatu proses belajar tidak dapat mencapai hasil maksimal disebabkan karena tidak ada  kekuatan yang mendorong, sehingga dapat mempengaruhi siswa yang dapat membangkitkan dan mengarahkan tingkahlaku yang diinginkan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap hasil usaha seseorang. Bila usaha yang dilakukan siswa itu adalah hal-hal yang positif dan menunjang serta berorientasi pada kegiatan belajar, maka motivasi belajar akan mempengaruhi hasil belajar. 
2.3. Hasil Belajar 

2.3.1. Pengertian belajar  Morgan mendefinisikan tentang belajar seperti dikutip oleh Purwanto (2007, h. 84) mengemukakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang sifatnya relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Sedangkan Sukmadinata (2007, h. 155), menjelaskan bahwa belajar adalah pengalaman-pengalaman yang berbentuk interaksi dengan orang lain atau lingkungannya. Untuk melengkapi pengertian tentang belajar maka perlu dikemukakan beberapa prinsip-prinsip yang berkaitan tentang belajar yang dikemukakan oleh Sardiman (2006, h. 24) antara lain:  



 25  1. Belajar pada hakikatnya menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya.  2. Belajar memerlukan proses dan pentahapan serta kematangan diri para siswa. 3. Belajar akan lebih mantap dan efektif, bila didorong dengan motivasi, terutama motivasi dari dalam/dasar kebutuhan/kesadaran atau intrinsic motivation, lain halnya belajar dengan karena rasa takut atau dibarengi dengan rasa tertekan dan menderita. 4. Dalam banyak hal belajar itu merupakan suatu proses percobaan (dengan kemungkinan berbuat keliru) dan conditioning atau pembiasaan. 5. Kemampuan belajar seseorang siswa harus diperhitungkan dalam rangka menentukan isi pelajaran.  6. Belajar dapat dilakukan dengan tiga cara: (1) Diajar secara langsung, (2) Kontrol, kontak, penghayatan, pengalaman langsung (seperti anak belajar bicara, sopan santun, dan lain-lain). (3) Pengenalan dan / atau peniruan. 7. Belajar melalui praktek atau mengalami secara langsung akan lebih efektif mampu membina sikap, ketrampilan, cara berpikir kritis dan lain – lain, bila dibandingkan dengan belajar hafalan saja.  8. Perkembangan pengalaman anak didik akan banyak mempengaruhi kemampuan belajar yang bersangkutan.  9. Bahan pelajaran yang bermakna/ berarti, lebih mudah dan menarik untuk dipelajari, daripada bahan yang kurang bermakna.  10. Informasi tentang kelakuan baik, pengetahuan, kesalahan serta keberhasilan siswa, banyak membantu kelancaran dan gairah belajar.  



 26  11. Belajar sedapat mungkin diubah kedalam bentuk aneka ragam tugas, sehingga anak-anak melakukan dialog dalam dirinya atau mengalaminya sendiri. Dari beberapa prinsip belajar tersebut beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa dalam hal peningkatkan upaya hasil belajarnya maupun bagi guru dalam upaya meningkatkan ketrampilan mengajarnya. Prinsip – prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung/berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individual (Dimyati & Mudjiono., 2009, h. 42). Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian yang disebabkan oleh situasi stimulus yang berupa latihan atau pengalaman yang berulang-ulang. 
2.3.2. Pengertian hasil belajar Dalam KBBI (2005, h. 850),  hasil diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan (dibuat, dijadikan, dsb) oleh suatu usaha. Sedangkan belajar menurut Mulyati (2005, h. 5), adalah usaha sadar individu untuk mencapai suatu tujuan peningkatan diri atau perubahan diri melalui latihan–latihan dan pengulangan–pengulangan dan perubahan yang terjadi bukan karena peristiwa kebetulan. Menurut Rusmono (2018, h. 8), adalah perubahan atau kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah melakukan perbuatan belajar adalah hasil belajar, karena belajar pada dasarnya bagaimana perilaku seseorang berubah sebagai akibat dari 



 27  pengalaman. Menurut Suprijono (2015, h. 5), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilainilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Sedangkan menurut Bloom dalam taksonominya yang dikitip dari Uno (2008) hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 1. Domain Kognitif mencakup:  (1) Knowledge (pengetahuan, ingatan), (2) 
Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), (3) Analysis (menguraikan, mementukan hubungan), (4) Application (menerapkan) (5) 
Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), (6) Evaluating (menilai). 2. Domain Afektif mencakup: (1) Receiving (sikap menerima), (2) Responding (memberikan respon), (3) Valuing (menilai), (4) Organization (organisasi), (5) Characterization (karakterisasi).   3. Domain Psikomotor mencakup: (1) Intiatory, (2) Pre-routine, (3) Routinized, (4) Keterampilan produktif, teknis, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan perilaku tersebut diperoleh setelah siswa menyelesaikan program pembelajarannya melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar dan lingkungan belajar. Artinya, hasil pembelajaran tidak dapat dilihat secara terpisah, tetapi harus secara keseluruhan.   



 28  2.3.3. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi  dua, yaitu: 1. Faktor yang ada dalam diri individu (intern). Faktor intern terbagi menjadi (1) faktor jasmaniah (faktor kesehatan, cacat tubuh), (2) faktor psikologis (minat, bakat, inteligensi, perhatian, motif, kematangan, kesiapan), dan (3) faktor kelelahan. 2. Faktor yang ada di luar individu (ekstern). Faktor ekstern terbagi menjadi   (1) faktor keluarga (cara orang tua mendidik, keadaan ekonomi keluarga, suasana rumah), Peranan perhatian orang tua dalam lingkungan keluarga yang penting adalah memberikan pengalaman pertama pada masa anak-anak. Hal tersebut dikarenakan pengalaman pertama merupakan faktor terpenting dalam perkembangan pribadi dan menjamin kehidupan emosional anak. (2) Faktor sekolah diantaranya (media pembelajaran, Siswa akan merasa jenuh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jika media yang dipakai oleh guru tidak pernah berubah. Siswa akan termotivasi menambah pengetahuan jika guru dapat menggunakan media pembelajaran yang lebih memudahkan siswa dalam menyerap materi), (metode pembelajaran, Metode pembelajaran juga merupakan faktor yang mempengaruhi prestasi siswa. Siswa akan merasa paham dengan materi yang disampaikan oleh guru jika metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan keadaan kelas), dan (3) Faktor masyarakat (bentuk kehidupan masyarakat, teman bergaul) Siswa pada mulanya kurang memiliki prestasi kemudian bergaul dengan para siswa yang memiliki 



 29  prestasi tinggi maka akan termotivasi untuk meningkatkan prestasinya. Sehingga lama-kelamaan siswa tersebut memiliki prestasi yang tinggi.  (Slameto, 2010, h. 2). Pendapat lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar di bagi kedalam tiga bagian antara lain: 1. Faktor internal ( faktor dari dalam siswa), yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rokhani siswa; 2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan disekitar siswa, seperti keadaan keluarga dan pertemanan; 3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi startegi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran (Syah, 2006, h. 144). 
2.4. Penelitian yang Relefan Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Katarina K. Ujan. (2016) yang berjudul “penggunaan media audio visual dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Mlati Sleman pada materi ekosostem” . hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Mlati pada materi ekosistem dengan menggunakan media audio visual. Hal tersebut dapat dilihat dari: (1) motivasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 88,46% 



 30  meningkat menjadi 100% dan pada siklus II. (2) Hasil belajar nilai rata-rata siklus I yaitu 92,307 dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 94,615. Persentase jumlah siswa yang mencapai KKM pada siklus I dari 96,154% meningkat menjadi 100% pada siklus II. Hasil belajar rana afektif pada siklus I sebesar 83,33% meningkat menjadi 100% pada siklus II. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengann menggunakan media audio visual dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi ekosistem.  2. Penelitian yang dilakukan oleh Tahan Suci Windasari dan Harlinda Sofyan (2018) yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pretest sebesar 59,29 dan nilai posttest sebesar 75,07, untuk nilai signifikansi pada pretest sebesar 0,126, signifikansi untuk posttest sebesar 0,082, dan signifikansi media audio visual sebesar 0,200 masingmasing nilai signifikanisi lebih dari 0,05. pengujian hipotesis dengan uji t diperoleh nilai signifikannya yaitu 0,000 < 0,05 yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan nilai t nya yaitu sebesar 12,515 yang berarti bahwa nilai pretest lebih kecil dari pada posttest sebesar 12,515 sehingga dapat dinyatakan bahwa media audio visual berepengaruh positif secara signifikan terhadap hasi belajar. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Juliana (2017), yang berjudul “Penerapan Media Audio Visual dalam Peningkatan Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Akidah Akhlak Di Kelas X Mas Muta’allimin Meulayo-Blang 



 31  Bintang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media audio visual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis data respon siswa pada siklus I menununjukkan nilai rata-rata adalah 80,20 % dan pada siklus II nilai rataratanya mencapai 94,79 %, terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 14,59%. Hasil analisis data dari angket motivasi siswa pada siklus I adalah 80,6 % dan siklus II adalah 98,8% terjadi peningkatan sebesar 18,2%. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan media audio visual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran Akidah Akhlak di kelas X-MIPA-2 MAS Muta’allimin Meulayo-Blang Bintang. 4. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Apria Anggini (2015), yang berjudul “Pengaruh Media Audio-Visual Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa pada Konsep Sistem Organisasi Kehidupan”. Hasil penelitian di uji dengan Uji-t (uji beda rata-rata). Hasil penelitian diperoleh data nilai postes kelas eksperimen dan kontrol (thitung) lebih besar dari nilai tabel (ttabel) pada taraf signifikansi α=0.05, yaitu thitung > ttabel (2,017 >1,992) yang berarti menerima hipotesis alternatif Ha, yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh media audio-visual terhadap hasil belajar biologi siswa pada konsep Sistem Organisasi Kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian relevan yang ada, peneliti dapat melihat persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah terletak pada variabel motivasi belajar, hasil blajar, dan penggunaan media audio visual. Adapun perbedaannya adalah terletak pada mata pelajaran yang akan 



 32  diteliti dimana pada penelitian ini fokus pada pembelajaran IPA, kemudian pada jenjang pendidikan peneliti akan melaksanakan penelitian pada jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan hanya fokus pada motivasi dan hasil belajar IPA Terpadu. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama memanfaatkan media untuk memudahkan pendidik dalam memberikan pelajaran kepada peserta didik, sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis penelitian, tahun ajaran, jenjang pendidikan, lokasi penelitian hingga variabel penelitian.  
2.5. Kerangka Berpikir Kerangka berpikir digunakan untuk membantu peneliti dalam memusatkan penelitiannya serta untuk memahami hubungan antar variabel tertentu yang dipilih peneliti. Kerangka pikir merupakan bagian dari teori yang menjelaskan tentang alasan atau argumen bagi rumusan hipotesis yang akan menggambarkan alur pemikiran peneliti dan memberikan penjelasan kepada orang lain, tentang hasil hipotesis yang diajukan (Arikunto, 2013, h. 87). Berdasarkan teori-teori yang telah diuraian pada tinjauan pustaka diatas maka kerangka berfikir tersebut dapat diilustrasikan dengan diagram berikut:     Gambar 2.1. Diagram Kerangka Pikir  Penggunaan Media Audio Visual (X) Motivasi Belajar (Y1) Hasil Belajar (Y2) 



 33  2.6. Perumusan Hipotesis  Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiono, 2014, h. 99). Pada penelitian ini perumusan hipotesisnya adalah : 1. Penggunaan media audio visual dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa MTs Negeri 1 Kendari pada mata pelajaran IPA Terpadu. 2. Penggunaan media audio visual dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa MTs Negeri 1 Kendari pada mata pelajaran IPA Terpadu. 3. Penggunaan media audio visual dapat berpengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar siswa MTs Negeri 1 Kendari pada mata pelajaran IPA Terpadu 

  


